
                                                              

 

IMPREZA SPORTOWO – KULTURALNA 

IV EDYCJA KONKURSU „BEZPIECZNIE NA ROWERZE”     

 Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. 

PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: 

 Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 

 Starosta Powiatu Nowodworskiego, 

 Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE: 

 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, 

 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, 

Akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych powiatu 

nowodworskiego i legionowskiego, a także do rodziców, opiekunów i 

wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

Wszystkie prowadzone działania realizowane są przy współpracy 

wielu pracowników szkoły oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Piątki  

  Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez 

popularyzację przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach. Pokazanie, że bardzo dobra znajomość zasad bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy ma 

ogromy wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale także na zdrowie i życie 

innych uczestników ruchu. Większa wiedza i świadomość niewątpliwie 

wpłynie również na zmniejszenie się liczby wypadków drogowych 

z udziałem dzieci (pieszych i rowerzystów).   

Jednym z założeń jest chęć pokazania, że rower może być nie tylko 

środkiem transportu, ale również sposobem na aktywne spędzanie 

wolnego czasu. Skala zaangażowania dzieci w realizację kolejnych edycji 



akcji „Bezpiecznie na rowerze” pokazała, jak duża jest wśród dzieci 

potrzeba wspólnego organizowania czasu w sposób aktywny – z dala od 

komputera czy telewizora. 

Program rozbudza zainteresowania uczestników, zachęca ich do 

wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu. Zaangażowanie to 

pozwala oderwać się od codziennych problemów, uczy współdziałania w 

grupie, odpowiedzialności, ma,  zatem duże walory wychowawcze. 

Tego dnia uczniowie wraz z rodzinami mają możliwość wzięcia 

udziału: 

 

o W zajęciach obrazujących, jak bezpiecznie i kulturalnie 

uczestniczyć w ruchu drogowym, jak bezpiecznie, mądrze i 

właściwie spędzać wolnych czas „na rowerach”.  

o Konkursach tematycznych (sportowo - rekreacyjnych), gdzie 

będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat 

przepisów ruchu drogowego i zdobyć kartę rowerową. 

o Zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych odpowiednio 

nauczycieli, umożliwiających praktyczne przećwiczenie 

udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. (co jest bardzo 

ważną umiejętnością).  

Uczestnicy, poza wymienionymi zajęciami, mogą również miło spędzić 

wolny czas na pokazach, grach, zabawach i konkursach propagujących 

zdrowy styl życia, prowadzonych przez członków Stowarzyszenia 

Przyjaciół Piątki, nauczycieli i rodziców. 

W ramach konkurs przeprowadzany jest test teoretyczny i 

praktyczny z zakresu przepisów ruchu drogowego. W trakcie, gdy jedni 

pokonywali tor przeszkód, inni mogli brać czynny udział w różnych 

konkursach i pokazach oraz dodatkowych atrakcjach zorganizowanych dla 

wszystkich. 

 

7 MAJA ODBYŁA SIĘ JUŻ CZWARTA EDYCJA KONKURSU,  

KTÓRY POZWALA UCZNIOM Z KLAS CZWARTYCH ZDAĆ 

PROFESJONALNIE NA KARTĘ ROWEROWĄ. 

 

W tym roku na konkurs przybyły delegacje dzieci z 23 szkół. 

A oto wyniki zmagań czwartoklasistów  



Klasyfikacja szkół: 

1. SZ. Szkoła Podstawowa - Kazuń Polski  

2. Szkoła Podstawowa nr 5 -Nowy Dwór Mazowiecki 

3. Szkoła Podstawowa- Zakroczym 

Klasyfikacja indywidualna:  

1. Budnik Filip Szkoła Podstawowa- Górki 

2. Czok Maria  SZ. Szkoła Podstawowa- Kazuń Polski 

3. Mizerska Patrycja Szkoła Podstawowa nr. 4 Nowy Dwór 

Mazowiecki Twierdza Modlin 

Filip Budnik ze Szkoły Podstawowej w Górkach - otrzymał główną 

nagrodę – rower ufundowany przez pana Dominika Podgórskiego, 

właściciela firmy „Rower-Mot 

 

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta, gościliśmy grupę „bicykli 

stów”, którzy przybliżyli nam historię powstawania roweru. Można było 

również spróbować jeździć replikami rowerów. Nie było to wcale łatwe, o 

czym mogli się niektórzy przekonać.  

Wydział Ruchu Drogowego Policji oraz Straż Miejska także 

zorganizowały konkursy, rozwiązywanie krzyżówek tematycznych, które 

nagradzane były ciekawymi drobnymi nagrodami. 

Każdy, kto tylko chciał mógł sprawdzić się w konkursach 

sprawnościowych zorganizowanych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego. Tu również było można wygrać drobne nagrody. 

Swój pokaz przeprowadziła również STRAŻ POŻARNA, którzy dali 

próbkę możliwości sprzętu, którym dysponują. 

Można było także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy od pań, które 

udzielały takiej lekcji. 

Gościem honorowym była Pani Dorota Stalińska, która udzieliła 

nam „Lekcji bezpieczeństwa” Impreza była bardzo udana i wszyscy byli 

zadowoleni. 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. 

Jednak ten konkurs nie mógłby się odbyć gdyby nie bezinteresowna praca 

wolontariuszy, członków stowarzyszenia oraz pomoc zarówno materialna 



jak i fizyczna wielu osób. „Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki”, zakupiło 

słodycze, napoje, itp. dla uczestników konkursu   

Pomogli nam: 
 Urząd Marszałkowski- przekazał nagrody rzeczowe dla 

uczestników konkursu 

                         
 Starosta Powiatu Nowodworskiego-przeznaczył 5oo zł na zakup 

nagród dla Szkół, które zajmą trzy pierwsze miejsca(sprzęt 

sportowy: piłki, rakietki) 

                                    
 Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki- sfinansowanie grupy  

„bicykli stów” oraz nagrody rzeczowe promujące Miasto 

 

                                                            
 Wydział Ruchu Drogowego Policji oraz Straż Miejska także 

zorganizowały konkursy 

                                                          
 Jarosław Starczewski –przekazał nagrody 

                                               

 Firma Hortex – ufundowała soki dla 81 uczestników konkursu. 

 Sebastian Golejewski - przywiózł samochód do pocięcia 

na pokazy STRAŻY POŻARNEJ  
                                P.H.U AGA-MET 



             AGNIESZKA GOLEJEWSKA 

    UL. SPORTOWA 2 

    NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

 

 Dominik Podgórski sponsor nagrody głównej jaką był rower 

                            
 

 Wojciech Bogucinski –sponsor 150 koszulek 

 

  Mirosław Kostrzewa oraz Grzegorz Wójcik-sponsorzy wielu 

nagród rzeczowych 

                                                                                  

                                                                                          05-152 Czosnów 

                                                                                    Cząstków Mazowiecki 128 

                           Sp. z o.o.                                                            http://www.ekoharpoon.pl 

Sekretariat tel. (22) 498 90 01/02 

 

 Sławomir Retkiewicz- rodzic-przywiózł i odwiózł Dorotę Stalioską 

 

Wszystkim darczyńcom gorąco dziękuję 

za pomoc w zorganizowaniu nagród dla uczestników 
IV edycji konkursów „Bezpiecznie na rowerze” 

Różnorodnych nagród sprawiła, że uczestnicy konkursu miło spędzili 

http://www.ekoharpoon.pl/


czas w naszej szkole a przede wszystkim pogłębili swoją wiedzę 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 

Cieszymy się, że możemy liczyć na współpracę i wsparcie w działaniach 

na rzecz bezpieczeństwa dziecka na drodze. 

Doceniamy Państwa pomoc i jesteśmy bardzo wdzięczni 

za okazane nam wsparcie. 

 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki J. Katarzyna Bednarek 
w imieniu własnym oraz wszystkich Członków Stowarzyszenia 

 


