Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

RAJDY ROWEROWE W JAKUBOWIE
W dniu 16 września 2017 roku w godzinach 9.00-17.00 Ochotnicza Straż Pożarna
w Jakubowie zorganizowała jednodniową, otwartą imprezę sportową, obejmującą: wykład
„Jazda na rowerze jako forma aktywności fizycznej”, zawody sportowe z konkurencjami
jazdy rowerowej oraz rajd rowerowy.
Wykład „Jazda na rowerze jako forma aktywności fizycznej” odbył się w remizie OSP
Jakubów, przy ul. Szkolnej 9 w Jakubowie, powiat miński, województwo mazowieckie.
Wykład miał charakter ogólnodostępny, dla wszystkich mieszkańców Gminy Jakubów,
a także Powiatu Mińskiego. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzieli się m.in. o zdrowotnych
zaletach jazdy na rowerze, o jeździe rowerowej jako znakomitej formie aktywności fizycznej,
o zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair-play” podczas zawodów sportowych oraz
o zasadach korzystania z rowerów na drogach publicznych, koniecznych oznakowaniach
roweru i rowerzysty, zwiększających bezpieczeństwo rowerzystów jako uczestników ruchu
drogowego. Wykład przeprowadzony został przez doświadczonego trenera, posiadającego
odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Podczas wykładu uczestnicy otrzymali także materiały
odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze.
Kolejnym punktem imprezy było przeprowadzenie na boisku sportowym Szkoły
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie, sąsiadującym z Remizą OSP
Jakubów, zawodów sportowych z konkurencjami sportowymi związanymi z jazdą na
rowerze. Zawody sportowe ocenione zostały przez niezależne trzyosobowe JURY na
podstawie opracowanego przez Oferenta regulaminu. Konkurencje sportowe odbyły się
w trzech kategoriach wiekowych i obejmowały: jazdę na rowerze na czas oraz slalom
rowerowy. Zawody sportowe odbyły się w atmosferze zdrowej rywalizacji sportowej,
zgodnej z zasadami „fair-play”. Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary oraz
nagrody rzeczowe.
Zwieńczeniem projektu było przeprowadzenie w tym samym dniu rajdu rowerowego
dla wszystkich uczestników wykładu, zaproszonych gości oraz wszystkich chętnych osób,
które zdecydowały się dołączyć do peletonu podczas przejazdu rajdu. Trasa rajdu obejmowała
zarówno teren Gminy Jakubów, jak również gmin sąsiednich. Trasa przejazdu biegła
drogami publicznymi, głównie gminnymi, a jej długość wynosiła ok. 20 kilometrów. Nad
bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali Strażacy z OSP z terenu Gminy Jakubów oraz
Policjanci z Komisariatu Policji w Stanisławowie. Organizator zapewnił także przejazd
samochodu z przyczepą, na wypadek awarii rowerów. W ramach projektu zapewniono także
zaplecze medyczne podczas przejazdu, tak, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
uczestników zawodów sportowych i rajdu.
Rajd rowerowy został zakończony poczęstunkiem dla wszystkich uczestników, który
obejmował gorący posiłek, tj. zupę, napoje zimne i gorące oraz słodką przekąskę.
Osiągnięty został cel realizacji zadania publicznego, tj. upowszechniona została kultura
fizyczna, spopularyzowano i rozpropagowano zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną
poprzez uprawianie sportu jakim jest jazda na rowerze, wypromowana została zdrowa
rywalizacja sportowa, a także integracja mieszkańców powiatu mińskiego.
Zrealizowany projekt był
innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy został
organizowany przez organizację pozarządową, a ponadto łączył w sobie zarówno część

teoretyczną w postaci wykładu, jak i część praktyczną – zawody sportowe z pamiątkowymi
pucharami i nagrodami dla zwycięzców oraz rajd rowerowy.
Przedsięwzięcie miało charakter ogólnodostępny oraz otwarty, Uczestnikami Odbiorcami działań zaplanowanych w projekcie byli mieszkańcy Gminy Jakubów, Powiatu
Mińskiego, a także zaproszeni goście z terenu Województwa Mazowieckiego
przedstawiciele wszystkich pokoleń, tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym seniorzy.
W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 100 osób.
Każdy z uczestników projektu, tj. wykładu, zawodów sportowych oraz rajdu
rowerowego otrzymał od Organizatora pamiątkowe gadżety promocyjne, materiały biurowe
do zanotowania informacji zdobytych podczas wykładu a także materiały odblaskowe, np.
opaski odblaskowe, kamizelki odblaskowe, chustki odblaskowe, które zwiększają ich
bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze po drogach publicznych.
Przedsięwzięcie Patronatem Honorowym objął Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial.
W wyniku realizacji zadania publicznego osiągnięty został główny rezultat, tj
rozpropagowany został zdrowy styl życia, upowszechniona została kultura fizyczna,
podniesiony został poziom aktywności fizycznej uczestników imprezy oraz została
podniesiona i wzmocniona międzypokoleniowa integracja społeczna. Udział
w przeprowadzonej imprezie pobudził wszystkich uczestników do aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu oraz zdrowej rywalizacji sportowej.
Wymiernym rezultatem realizacji zadania był udział ponad 100 osób (mieszkańców
Gminy Jakubów, Powiatu Mińskiego, a także zaproszonych gości z terenu Województwa
Mazowieckiego - przedstawicieli wszystkich pokoleń, tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe,
w tym seniorzy). Uczestnicy wzięli udział w konkurencjach sportowych, które odbyły się
zgodnie z zasadami „fair-play”.
W trakcie imprezy wyłonieni zostali sportowi liderzy naszej lokalnej społeczności
w trzech kategoriach wiekowych, którzy za zwycięstwo otrzymali pamiątkowe puchary oraz
nagrody rzeczowe. Ponadto otrzymane przez uczestników projektu materiały odblaskowe
przyczyniają się także do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu
drogowego.
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