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ETAP POWIATOWY TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU
DROGOWYM
Dobra zabawa, rywalizacja fair play ale przede wszystkim prewencja realizowana poprzez
edukację - to wszytko dzięki 40 edycji Ogólnopolskiego Turniejowi Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, którego Etap Powiatowy odbył się 12 maja 2017 r. w Hali Sportowej przy Gimnazjum
im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach. Szkoła oraz Hala na czas Turnieju zamieniła się
w miasteczko ruchu drogowego i sale egzaminacyjne. Uczestnicy musieli pokonać rowerem tor
przeszkód, napisać test wiedzy o bezpieczeństwi
Uczestników, ich opiekunów, prasę oraz współorganizatorów Turnieju: Urszulę Ciężką - Wójta Gminy Radziejowice,
Wiolettę Micewicz - Sekretarza Gminy Radziejowice, Beatę Kalinę - Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty w
Radziejowicach, Krystynę Szymańską - Dyrektora Gimnazjum w Radziejowicach, Rafała Aleksandrowicza - pracownika
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Anetę Niewiadomską - pracownika Wydziału Oświaty
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Karolinę Kubaszewską - inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie, policjantów z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie - st.
post. Paulinę Wołczyńską i Daniela Ambroziaka, dzielnicowego Gminy Radziejowice - mł. asp. Sławomira Klucznika oraz
Justynę Napierałę – redaktor miesięcznika Nasza Gmina Radziejowice powitał Paweł Myszkowski - Dyrektor Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. Pani Wójt w imieniu Gminy Radziejowice przywitała
gości, podziękowała uczestnikom z sąsiednich Gmin za przybycie i życzyła powodzenia w konkursie oraz bezpiecznych
przejazdów rowerowych po torze przeszkód. Wręczyła pakiety startowe ufundowany przez Gminę Radziejowice oraz
ﬁrmę Helukabel Polska Sp. Z o.o., składające się z: napoju, batonika, rogalika, książki pt. "Eko-bajka", mapy Gminy
Radziejowice, długopisu, apteczki rowerowej oraz breloczka z grupą krwi.
Zgodnie z zasadami Turnieju zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: pierwsza - uczniowie Szkół
Podstawowych i druga – uczniowie Gimnazjów. Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy teoretycznej obejmujący
zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu
drogowym. Kiedy uczniowie Szkół Podstawowych pisali test wiedzy teoretycznej, w tym czasie Gimnazjaliści przystąpili
do konkurencji praktycznej, która polegała na przejechaniu toru sprawnościowego z przeszkodami oraz zdaniu egzaminu
z zasad pierwszej pomocy. Policjanci dokładnie przyglądali się każdemu przejazdowi, czy został on wykonany poprawnie
i bezbłędnie, a ratownicy medyczni sprawdzali umiejętności w zakresie prawidłowego wykonania sztucznego
oddychania. Potem nastąpiła zmiana i Gimnazjaliści przystąpili do testu wiedzy teoretycznej a uczniowie ze Szkół
Podstawowych rozpoczęli zmagania związane z obsługa fantomu oraz pokonaniem rowerem toru przeszkód. Wszyscy
uczestnicy wykazali się dużą sprawnością i koordynacją przemierzając kolejne zadania, które wcale nie były proste i
wymagały dużego skupienia. Umiejętności oraz wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy pozwoliła zawodnikom
sprawnie przeprowadzić masaż serca na fantomie wcielając się w rolę ratowników.
Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej komisja oceniająca udała się na obrady, a w tym czasie ratownicy
medyczni Ewa Zabrzygraj –z OSP Kuklówka oraz Piotr Gasiński –z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w
Żyrardowie przeprowadzili pokaz udzielania pomocy przedmedycznej. Pokazali wszystkim uczestnikom spotkania, jak
powinno wyglądać prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, nieprzytomnej, na
co zwrócić szczególną uwagę, jak sprawdzić funkcje życiowe, czego nie robić, w jaki sposób informować odpowiednie
służby o zdarzeniu, a przede wszystkim, jak wykonać takie czynności BEZPIECZNIE dla siebie i dla poszkodowanego.
Podsumowując cześć praktyczną Ratownicy stwierdzili, że wszyscy uczestnicy są doskonale przygotowani i gotowi nieść
pomoc na równi z dorosłymi. Podkreślili, że najważniejsze dla ich bezpieczeństwa, aby dobrze ocenili sytuację i nie
podejmowali się samodzielnie zadań wykraczających poza możliwości ﬁzyczne oraz zagrażających ich życiu.

Po pokazie wszyscy udali się na poczęstunek ufundowany przez Gminę Radziejowice, którym była pyszna i sycąca
pizza. Po poczęstunku nastąpiło odczytanie wyników, dekoracja zwycięzców i wręczenie pamiątkowych dyplomów
wszystkim uczestnikom. Przedstawiciele policji wraz z Wójtem Gminy Radziejowice – Urszulą Ciężką oraz Starostą
Powiatu Żyrardowskiego – Wojciechem Szustakiewiczem wręczyli puchary, dyplomy drużynom, a najlepszym znawcom
przepisów ruchu drogowego – nagrody rzeczowe ufundowane przez ﬁrmę Bottari Polska Sp. z o.o. oraz Helukabel
Polska Sp. z o.o. Ostateczna klasyﬁkacja Turnieju wyglądała następująco:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce: SP Nr 7 Żyrardów
II miejsce: SP Franciszków
III miejsce: SP Puszcza Mariańska
Najlepsi zawodnicy - Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Kacper Misiak (SP Nr 7 Żyrardów)
II miejsce - Adrianna Kostrzewa (SP Nr 7 Żyrardów)
III miejsce - Julia Misiak (SP Nr 7 Żyrardów)
Gimnazjum:
I miejsce: ZSP Nr 3 w Żyrardowie
II miejsce: Gimnazjum w Wiskitkach
III miejsce: Gimnazjum w Radziejowicach
Najlepsi zawodnicy - Gimnazjum:
I miejsce - Martyna Gemziak (ZSP Nr 3 w Żyrardowie)
II miejsce - Lidia Antolak (ZSP Nr 3 w Żyrardowie)
III miejsce - Konrad Narożny (Gimnazjum w Mszczonowie)
Na zakończenie spotkania Pan Starosta oraz Pani Wójt złożyli wygranym drużynom życzenia powodzenia na etapie
wojewódzkim Turnieju oraz zaprosili wszystkich uczestników i opiekunów do wykonania pamiątkowych zdjęć.
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