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Dnia 9 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbył się XI POWIATOWY TURNIEJ 

WIEDZY Z BRD DLA KLAS  I – III „Wzorowo i bezpiecznie”.  

 

Główną ideą turnieju jest kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród 

młodych uczestników ruchu drogowego oraz zapoznawanie ich z zagadnieniami udzielania 

pomocy przed medycznej. Turniej pogłębia umiejętności uczestników z zakresu prawa o ruchu 

drogowym oraz daje możliwość wyrobienia właściwych nawyków i zachowań. Popularyzuje 

również  rower  jako środek lokomocji, a także rekreacji i sportu.  

Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.  

 Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Dyrektor Szkoły pani Anna Fido, która 

serdecznie powitała uczestników i ich opiekunów. Podkreśliła również ważną rolę wielu 

życzliwych ludzi, którym nie obce są działania profilaktyczne na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czego  skutecznym przykładem jest organizowany już po 

raz jedenasty w naszej szkole Turniej BRD dla klas 1-3.  

 

Turniej jest imprezą wieloetapową. Rozpoczyna się na etapie eliminacji klasowych, 

szkolnych i gminnych. Następnie przechodzi w eliminacje powiatowe. 

 

Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z powiatu dąbrowskiego rywalizowali w  dwóch 

konkurencjach:  wiedzy teoretycznej  (test ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego 

oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) i sprawnościowej (rowerowy tor 

przeszkód).  

 

W pierwszym etapie sprawdzono wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu 

drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Wachlarz pytań był szeroki i 

do poprawnego rozwiązania testu niezbędna była gruntowna wiedza.  

Konkurencje praktyczne składające się na drugi etap konkursu, okazały się nie lada 

wyzwaniem dla uczestników turnieju. Drużyny musiały bezbłędnie pokonać rowerowy tor 

przeszkód, ustawiony na boisku szkolnym. Sędziami podczas turnieju byli funkcjonariusze 

Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  - sierżant 

sztabowy Paweł Chwałek, aspirant Jarosław Czupryna i sierżant Tomasz Banaś. Czuwali 

oni nad prawidłowym przebiegiem całości, ale również udzielali dzieciom cennych wskazówek.  

 Opiekę medyczną nad uczestnikami turnieju sprawowała higienistka szkolna pani 

Danuta Sambor.  

Całemu przedsięwzięciu towarzyszył świetny nastrój wśród uczestników, nie zabrakło 

również ducha rywalizacji, a było o co walczyć. 

 



O tytuł najlepszej drużyny w powiecie rywalizowało siedem trzyosobowych drużyn 

reprezentujących następujące szkoły: 

 Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy 

 Publiczną Szkołę Podstawową w Wielopolu 

 Publiczną Szkołę Podstawową  nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Publiczną Szkołę Podstawową w Zalipiu 

 Publiczną Szkołę Podstawową  w Gruszowie Wielkim 

 Zespół Szkół w Mędrzechowie 

 Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

Zmagania zawodników oceniane były przez Komisję Sędziowską, złożoną z nauczycieli  

obecnych na konkursie, koordynatorów turnieju oraz panów policjantów, która po analizie 

uzyskanej ilości punktów przez poszczególne drużyny ogłosiła następuje wyniki: 

 

 

I MIEJSCE -  drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

w składzie: Joszko Suchan, Karol Soja, Kamil Czyżowicz.                           

Opiekun - pani Beata Wójtowicz  

II MIEJSCE - drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

w składzie: Gabriela Morawiec, Julia Kądzielawa, Michał Zych.                

Opiekunowie - pani Ewa Więcek, pani Janina Kwaśniak 

III MIEJSCE - drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalipiu w składzie: Wojciech 

Misterka, Konrad Sierak, Wiktoria Woziwoda. Opiekun pani Stanisława 

Kądzielawa 

IV MIEJSCE - drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim w składzie: 

Konrad Dudek, Szymon Zbierzkowski, Nikola Rokita. Opiekun -  pani Alicja 

Kawa 

V MIEJSCE - drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielopolu w składzie: Patrycja           

Janik, Patrycja Szatko, Natalia Janik. Opiekun -  pani Teresa Giza 

VI MIEJSCE - drużyna Zespołu Szkół w Mędrzechowie w składzie: Izabela Sumyk, 

Zuzanna Marszalik, Gabriela Rogowska. Opiekun  - pani Ewa Wolińska 

VII MIEJSCE – drużyna Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy w składzie: Aleksandra 

Kupiec, Patryk Kacała, Dawid Motyka.  Opiekun – pani Małgorzata Miłkoś 

 

Wyróżniono również uczniów indywidualnie za największą ilość punktów uzyskanych na 

teście: Gabrielę Morawiec z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

oraz za najlepiej przejechany tor przeszkód:  Dawida Motykę z Zespołu Szkół Publicznych 

w Radgoszczy, Joszko Suchana i Karola Soję z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Konrada Sieraka z Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Zalipiu.  

 



Gratulacje zwycięzcom , a  także wszystkim uczestnikom i opiekunom drużyn złożyli  

Dyrektor Szkoły pani Anna Fido, oraz zaproszeni goście: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 

pan Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno pan Witold Morawiec oraz panowie 

policjanci - sierżant sztabowy Paweł Chwałek, aspirant Jarosław Czupryna i sierżant 

Tomasz Banaś.  Następnie każdej drużynie wręczono dyplomy i cenne nagrody.  Wyrazami 

uznania dla koordynatorów gminnych oraz opiekunów drużyn, w podziękowaniu za trud włożony 

w przygotowanie uczniów do turnieju, były dyplomy i drobne upominki. Szczególne 

podziękowania spłynęły też na ręce hojnych sponsorów.  

 

NNaaggrrooddyy  uuffuunnddoowwaallii::  

 

 Starosta Powiatu Dąbrowskiego  

 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  

 Prezes Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej  

 Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie  

 Właściciel firmy Mastter w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Wójt Gminy Mędrzechów  

 Wójt Gminy Radgoszcz  

 Wójt Gminy Olesno  

 Powiatowa Komenda Policji w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej  

 

 

Organizatorzy turnieju: Małgorzata Gawlik, Renata Klimek i Barbara Stępnik  gratulują 

zwycięzcom i serdecznie dziękują wszystkim osobom, które poprzez wsparcie finansowe oraz 

okazaną pomoc przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju, a tym samym do 

zwiększenia bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Serdeczne 

podziękowania należą się również pani Marzannie Pikul za oprawę fotograficzną turnieju. 

 
 

R. Klimek, B. Stępnik, M. Gawlik 

 

 

 

 

 


