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Uczniowie z Nowego Żmigrodu najlepsi

Drużyna z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w
Nowym Żmigrodzie zwyciężyła w finale
powiatowym XVII Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Gospodarze nie kryli radości ze zwycięstwa.

W konkursowych zmaganiach uczestniczyło
siedem trzyosobowych drużyn, reprezentujących  siedem szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego. Turniej ma na celu
wpojenie młodzieży właściwych zachowań na drodze oraz dobre
opanowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym. Młodzi
uczestnicy ruchu drogowego musieli się również wykazać
umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Turniej składał się z części teoretycznej i
praktycznej. Najpierw młodzież rozwiązywała test wielokrotnego
wyboru składający się z dwudziestu pytań, później odbywała się
próba sprawnościowa. Jeden reprezentant  z każdej drużyny musiał
wykazać się jazdą na czas na placu manewrowym, samochodem
osobowym z zamontowanym na klapie silnika tzw. „talerzem
Stewarta”. Dwoje pozostałych musiało się zmierzyć z umiejętnością
udzielenia pomocy przedmedycznej polegającej na opatrzeniu rany,
udzieleniu wsparcia psychicznego osobie poszkodowanej i wezwaniu
służb ratowniczych.
Zwyciężyła drużyna gospodarzy w składzie: Karol Kmiecik, Albert
Kurczaba, Paweł Szweda, - opiekun Ireneusz Musiał. Zwycięzcy będą
reprezentować powiat jasielski podczas finału wojewódzkiego, 25
maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Dorogowego w Krośnie. II
miejsce zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. króla
Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (Jakub Tomasik, Aneta Janas,
Mateusz Rąpała, opiekun Iwona Kamińska-Smorul).
Miejsce III przypadło w udziale ubiegłorocznym zwycięzcom -
zawodnikom z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w
Jaśle (Szymon Myśliwiec, Piotr Stefanik, Kamil Zgrzebieniowski,
opiekun Krzysztof Płaziak).
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Komendant Powiatowy Policji
w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, starosta jasielski Adam
Kmiecik oraz wójt gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn.
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Przybyszowskiego drogą jednokierunkową: Od 14 marca wprowadzony został ruch jednokierunkowy na ul. dra Z. Przybyszowskiego w

Kampania Nefrotest w Jaśle

Prawie 500 osób wzięło udział w akcji Nefrotest w Jaśle. Bezpłatne badania krwi pod kątem chorób
nerek prowadzone były w niedzielę 14 kwietnia w Centrum Dializ Fresenius przy ul. Sroczyńskiego 8
w Jaśle.
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