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Pod naszym patronatem

W finale powiatowym XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

zwyciężyła ekipa gospodarzy – Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

W eliminacjach organizowanych przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

przy współpracy z Policją wzięło udział siedem trzyosobowych reprezentacji szkół

ponadgimnazjalnych z: Jasła (cztery), Trzcinicy, Kołaczyc i Nowego Żmigrodu.

Otw arcie Turnieju. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ideą turnieju jest zaszczepienie wśród młodzieży szkolnej (pełnoletnich uczniów szkół

ponadgimnazjalnych posiadających prawo jazdy kategorii B i stan zdrowia pozwalający na udział w

zawodach) znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej. Jak pokazują policyjne

statystyki gro zdarzeń drogowych o charakterze wypadków i kolizji powodują młodzi i niedoświadczeni

kierowcy.

Właśnie poprzez rywalizację w tego typu imprezach pomysłodawcy chcą kreować wśród nich nawyki

kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego. A przy okazji

Zwyciężyli gospodarze
Opublikowano: 24.04.2013, 16:44 | Komentarze: (2)

W dniach 22.04 - 29.04 nocny dyżur pełni:

Apteka "MEDIQ" - ulica Baczyńskiego 15

Telefon (13) 446 91 60

NIE PRZEGAP!

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

Do 27.05 | Jasło, MBP

Termin nadsyłania prac na konkurs „Wierszyki

plątające języki”

Do 16.06 | Jasło, MBP

Wystawa "Liberatura. Książki na wolności! "
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propagować podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W jaki sposób? Każdy z uczestników dzisiejszych eliminacji powiatowych w ciągu czterdziestu minut

rozwiązywał test wielokrotnego wyboru, składający się z dwudziestu pytań ze znajomości zasad i

przepisów ruchu drogowego, a później wykonywał zadanie praktyczne: jedna osoba zmierzyła się z

próbą sprawnościową – jazdą na placu manewrowym pomiędzy wyznaczonymi odcinkami

samochodem osobowym z zamontowanym na klapie silnika tzw. „talerzem Stewarta”. Dwóch

pozostałych – ze sprawdzianem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

polegającym na zaopatrzeniu rany, udzieleniu wsparcia psychicznego osobie poszkodowanej i

wezwaniu profesjonalnych służb ratowniczych.

Test pisemny. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

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.

 Darmowe ogłoszenia JASŁO

PlayStation 3 12GB - NOWA

Projektowanie sklepów internetowych

Sprzedam rusztowania warszawskie

Peugeot 206 1.9D

MAŁOPOLSKA

Korepetycje - angielski
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Pierw sza pomoc. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Archiwalne wiadomości
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Znajdź nas na Facebooku

terazJaslo.pl

Lubię to! Lubisz to.

Ty i 3.696 innych osób lubicie obiekt terazJaslo.pl.

Wty czka społecznościowa Facebooka

Informacja o cookies

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa

Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając

tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na

Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego

funkcjonowania plików cookie. Konfigurację

akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia

przeglądarki internetowej.
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Punkty uzyskane przez poszczególnych zawodników wliczały się do łącznej klasyfikacji szkół.

Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych szczebli eliminacji czuwała komisja powołana przez

Komitet Organizacyjny Turnieju: prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

Józef Biernacki (sędzia główny), Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji

w Jaśle podinspektor Andrzej Przebięda (sędzia), specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego KPP

Jasło aspirant sztabowy Andrzej Zajdel (sędzia), przedstawiciele Jasielskiego Klubu Motorowego i

Ratownictwa Drogowego: Bogusław Muszański (sędzia) i Damian Palar (kierownik komisji obliczeń)

oraz higienistka szkolna Janina Niziołek. Konferansjerkę zapewnił dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury w Nowym Żmigrodzie Jerzy Dębiec.

Najlepiej wypadła drużyna gospodarzy – Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym

Żmigrodzie w składzie: Karol Kmiecik, Albert Kurczaba, Paweł Szweda, opiekun Ireneusz

Musiał, która będzie reprezentować powiat jasielski podczas finału wojewódzkiego,

zaplanowanego na 25 maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie.

Pozostała klasyfikacja (wyniki szczegółowe w .pdf)

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (Jakub Tomasik,

Aneta Janas, Mateusz Rąpała, opiekun Iwona Kamińska-Smorul)

III miejsce – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle – ubiegłoroczny zwycięzca

(Szymon Myśliwiec, Piotr Stefanik, Kamil Zgrzebieniowski, opiekun Krzysztof Płaziak)

IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach (Michał Jelec,

Mariusz Dziedzic, Jakub Węgrzyn, opiekun Arkadiusz Kosiba)

V miejsce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (Paweł Narloch, Daniel Buczyński, Jakub

Źrebiec, opiekun Dominik Mitoraj)

VI miejsce – Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (Damian Korczykowski,

Bartosz Biedroń, Przemysław Radoń, opiekun Krzysztof Kielar)

VII miejsce – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle (Magdalena Owczarska, Patryk Gadzała,

Damian Janusz, opiekun Jerzy Wickowski)
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Zespół Szkół w  Now ym Żmigrodzie. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

I Liceum Ogólnokształcące w  Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zespół Szkół Technicznych w  Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
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Liceum Ogólnokształcące w  Kołaczycach. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Centrum Kształcenia Praktycznego w  Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zespół Szkół w  Trzcinicy. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
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Centrum Kształcenia Praktycznego w  Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na zaproszenie nie odpowiedzieli: II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i

Spożywczych w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle oraz Zespół Szkół

Budowlanych w Jaśle.

Laureaci oraz opiekunowie drużyn, które zajęły trzy pierwsze miejsca na podium, otrzymali pamiątkowe

puchary, medale, dyplomy, a wszyscy uczestnicy drobne nagrody rzeczowe, zakupione ze środków

finansowych przekazanych przez wszystkie urzędy miast i gmin powiatu jasielskiego oraz sponsorów

prywatnych.

W uroczystym podsumowaniu turnieju wzięli udział sędziowie konkurencji, gospodarze – dyrektor

Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie Barbara Wierdak-Cyboroń i wicedyrektor

Ryszard Bal oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle młodszy inspektor

Andrzej Wędrychowicz, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie komisarz Jacek

Krzyżak i funkcjonariusz Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie aspirant Wiesław Rogowski.

- Bardzo się cieszę, że mogę podsumować Wasze zmagania od wczesnych godzin porannych. Co

prawa nie widziałem wszystk ich konkurencji, ale mam pewne zaufanie do pana Józefa Biernack iego i

wiem, że wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem, a co najważniejsze – zgodnie z przepisami

prawa o ruchu drogowym. Gratuluję wszystk im, k tórzy odważyli się wystartować w tym Turnieju.

Gratuluję zwycięzcom, ale również tym, k tórzy zdobyli kolejne miejsca. Najważniejsza jest zdrowa

rywalizacja. Myślę, że my jako Policja i Wy jako uczestnicy Turnieju dołożymy wszelk ich starań, aby

bezpieczeństwo na drodze rosło. M.in. dlatego, że Wy przygotowując się do tego Turnieju, poszerzacie

swoją wiedzę i umiejętności, k tóre potem wykorzystujecie w prak tyce. Chciałbym, abyście w życiu

codziennym, poruszając się po naszych drogach prezentowali wysoką kulturę jazdy, a przede

wszystk im żebyście stosowali się do przepisów, k tóre obowiązują na naszych drogach i k tórych

przestrzeganie powoduje to, że jest mniej wypadków i ofiar. Tego typu turnieje zawsze będą cieszyły się

poparciem ze strony Policji. – podsumował imprezę mł. insp. Andrzej Wędrychowicz.

Dyrektor szkoły otrzymała z rąk komendanta Policji pamiątkow y puchar.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
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Patronat honorowy nad finałem powiatowym XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju

Motoryzacyjnego sprawowali: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz,

starosta jasielski Adam Kmiecik oraz wójt gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn.

Damian Palar

d.palar@terazjaslo.pl
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