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Młodzież z Wróblowej i Lipnicy Dolnej wiedzą
najwięcej na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

W dniach 22.04 - 29.04 nocny dyżur pełni:
Apteka "MEDIQ" - ulica Baczyńskiego 15
Telefon (13) 446 91 60

Opublikowano: 26.03.2013, 16:54 | Komentarze: (0)

NIE PRZEGAP!
Szkoła Podstawowa w Wróblowej – podobnie jak w roku ubiegłym oraz Społeczne
Gimnazjum w Lipnicy Dolnej będą reprezentować gminę Brzyska na finale powiatowym 36.
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Eliminacje gminne, którego współorganizatorami byli: Urząd Gminy w Brzyskach, Jasielski Klub
Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, odbyły się w Szkole
Podstawowej w Brzyskach. Wystartowało osiem trzyosobowych ekip reprezentujących wszystkie
szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Brzyska.
Laureaci Turnieju zostali wyłonieni na podstawie klasyfikacji, na którą złożyły się punkty
poszczególnych zawodników uzyskane za wykonanie poszczególnych zadań. A można je było zdobyć
za: rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i
przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym, a
także wykonanie zadań praktycznych: jazdę rowerem po torze sprawnościowym i z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Komisja, w skład której weszli: prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef
Biernacki (sędzia główny), wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, przedstawiciel Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ewelina Nechrebecka i rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Jaśle podkom. Łukasz Gliwa po podliczeniu punktacji ustaliła klasyfikację
końcową Turnieju.
Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 16 kwietnia o godzinie 9:30 w Zespole Szkół Miejskich nr
3 w Jaśle oraz przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy, zakwalifikowali się:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wróblowej
(Patryk Piątek, Bartłomiej Krajewski, Paulina Źrebiec, opiekun Anna Nowak) oraz Społeczne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy
Dolnej (Arkadiusz Trznadel, Paweł Łyszczarz, Paweł Kita, opiekun Paweł Pietrusza). Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie internetowej: www.jkmird.pl w zakładce „Turnieje 2013”.

27.04, g. 10:00 | Jasło, JDK
Spektakl dla dzieci "Szewc Kopytko i kaczor
Kwak"
27.04, g. 20:00 | Toki, DL
Majówkowe party
28.04, g. 11:00 | Dębowiec, Saletyni
Inauguracja podkarpackiego sezonu
motocyklowego 2013
Do 28.04 | Jasło, MBP
Termin nadsyłania prac na konkurs "Demotywator
Literacki"
29.04, g. 9:00 | Jasło, Urząd Miasta
XLIII "Nadzwyczajna" Sesja Rady Miejskiej
29.04, g. 10:00 | Brzyska, byłe Przedszkole
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brzyska
29.04, g. 11:00 | Krempna, OEM MPN
Wernisaż wystawy fotograficznej Włodzimierza
Stachonia „Spotkania z przyrodą”
29.04, g. 14:00 | Tarnowiec, Urząd Gminy
XXXII Sesja Rady Gminy Tarnowiec
30.04, g. 11:00 | Krempna, Urząd Gminy
XXII Sesja Rady Gminy Krempna
30.04, g. 20:54 | Tarnowiec, OREGANO
Karaoke - alternatywa dyskotek
Do 30.04 | Szebnie, GBP
Termin zgłaszania prac na III Powiatowy Konkurs
"Dzień matki w powiecie jasielskim. Wspomnienia
literacko-plastyczne kobiet wiejskich"
03.05, g. 15:00 | Krempna, OW "Pod Jodłą"
Piknik rodzinny na rozpoczęcie sezonu letniego
05.05, g. 12:00 | Kąty
I edycja Pucharu Smoka XC 2013
Do 10.05 | Dębowiec, GBP
Termin nadsyłania prac na V Międzygminny
Konkurs Fotograficzny "Historia i piękno w
kamieniu zamknięte"
12.05, g. 15:00 | Dębowiec, Saletyni
XI Pielgrzymka Strażaków do Bazyliki NMP z La
Salette w Dębowcu
22.05, g. 19:00 | Jasło, JDK
Koncert Starego Dobrego Małżeństwa

Szkoła Podstaw ow a w Wróblow ej. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do 27.05 | Jasło, MBP
Termin nadsyłania prac na konkurs „Wierszyki
plątające języki”
Do 16.06 | Jasło, MBP
Wystawa "Liberatura. Książki na wolności! "

POD NASZYM PATRONATEM
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Społeczne Gimnazjum w Lipnicy Dolnej. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pozostałe lokaty:
Szkoły podstawowe
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Brzyskach (Kamila Stoś, Wiktor Madej, Weronika Furman, opiekun
Małgorzata Wałczyk)
III miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej (Agnieszka Kita, Michał Kopera, Anna
Szot, opiekun Paweł Pietrusza)
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Błażkowej (Jakub Blezień, Jakub Przewoźnik, Bogdan Piątek,
opiekun Jan Czech)
Gimnazja
II miejsce – Gimnazjum w Wróblowej (Szymon Nowak, Natalia Gomułka, Arkadiusz Gomułka, opiekun
Anna Nowak)
III miejsce – Gimnazjum w Brzyskach (Kamil Materowski, Patryk Szynal, Hubert Kita, opiekun Iwona
Mikoś)
IV miejsce – Gimnazjum w Błażkowej (Krzysztof Obryk, Anita Samborska, Sebastian Czapla, opiekun
Jan Czech)

Ostatnie komentarze
(27/04/2013 | 21:41) rodzic gimbusy jezdza ze az
strach wymierzyc pare razy na goła dupe moze sie
nauczy ze trzeba...
(27/04/2013 | 02:35) kropencjiusz Nareszcie ….
(26/04/2013 | 21:13) admin Dzisiaj Rada Powiatu w
Jaśle przeznaczyła 150 tysięcy złotych na Wojewódzki
Fundusz...
(25/04/2013 | 18:53) wert Gratulacje dla wszystkich
nominowanych i laureatów. :) Pozdrawiania dla całej...
(24/04/2013 | 19:15) qqq Wystarczy popatrzeć na
zdjęcie ekipy z ILO – widać że elita. Pozdrowienia i...
(24/04/2013 | 17:58) dragoness Chłopaki z CKP, to
też uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
miejscowy Urząd Gminy oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i mamy wpływ na jego
bezpieczeństwo. Dzieci są najmniej chronione i najmniej rozważne. Dlatego m.in.
wsparcie takich akcji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.
Wygłaszamy prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i motorowerzystów,
rozdajemy odblaskowe opaski, koszulki z elementami odblaskowymi, generalnie
propagujemy noszenie odblasków. Ewelina Nechrebecka, WORD Krosno.
Wójt gminy Brzyska Rafał Papciak podkreślił podczas uroczystego podsumowania Turnieju, że
„bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy przede wszystkim od uczestników tego ruchu”. – Jeżeli
chodzi o całok ształt to cierpimy na brak odpowiedniej infrastruk tury drogowej. Wiele dróg powiatowych
na terenie naszej gminy nie ma chodnik a. Cały ruch pieszych odbywa się poboczem i to powoduje
narażenie ich na ciężk ie sytuacje drogowe. Cały czas apelujemy do władz powiatu jasielsk iego, aby
część swoich środk ów przeznaczyli na budowę chodnik ów zwłaszcza, że wiele dzieci z terenu naszej
gminy dochodzi do szk ół i jest zmuszona k orzystać z dróg powiatowych, przy k tórych nie ma
chodnik ów i muszą niestety iść poboczem. Dlatego też ak cja eduk acyjna ma na celu to, aby uwrażliwić
dzieci i młodzież na to w jak i sposób bezpiecznie k orzystać z dróg i jak być widocznym w ok resie
jesienno-zimowym. Tego typu turnieje wpływają na eduk ację młodych ludzi i uwrażliwiają ich na to, że od
ich decyzji zależy nie tylk o ich bezpieczeństwo, ale tak że innych uczestnik ów ruchu drogowego. –
powiedział.
Z kolei podkom. Łukasz Gliwa zwrócił uwagę młodzieży jak powinna prawidłowo zachowywać się na
drodze. Dodał również, że tego typu turnieje mają ogromną rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi.
– Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów ze
szk ół podstawowych i gimnazjów. W przyszłości więk szość z uczestnik ów dzisiejszego finału
przesiądzie się z roweru na motorower, później na samochód. Wówczas nabyta wiedza i umiejętności z
pewnością przyczynią się do ich bezpiecznej, rozważnej i k ulturalnej jazdy.
Przypomnę, że miasto Jasło będzie gospodarzem finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który odbędzie

Darmowe ogłoszenia JASŁO
PlayStation 3 12GB - NOWA
Projektowanie sklepów internetowych
Sprzedam rusztowania warszawskie
Peugeot 206 1.9D
MAŁOPOLSKA
Korepetycje - angielski
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się w dniach 4-6 czerwca bieżącego roku. Nasza redakcja objęła patronat medialny nad tym
przedsięwzięciem.
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ: Finał gminny 36. OTBwRD w Brzyskach
Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl
Tagi: BRD, Brzyska, gmina Brzyska, JKMiRD, Policja, WORD Krosno
Poprzedni

Archiwalne wiadomości
Kwiecień 2013

Kolejny

Finał gminny 36. OTBwRD w Brzyskach

Relacja z pokazu filmów niezależnych
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