Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 24.02.2017r. w Publicznym Gimnazjum w Niedźwiadzie odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany każdego roku turniej jest
adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
średnich. Jego nadrzędnym celem jest popularyzowanie przepisów i
kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii,
ratownictwa oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W tym roku do udziału
w turnieju przystąpiło 20 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe oraz
gimnazjum z terenu naszej gminy. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch
kategoriach wiekowych: młodsza grupa wiekowa – uczniowie szkół
podstawowych, starsza grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum.
Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Biura Obsługi Oświaty – p. Robert
Kwaśniewski, który powitał gorąco wszystkich uczestników i ich opiekunów.
Podziękował również młodzieży za zainteresowanie trudną tematyką
pożarnictwa oraz liczny udział w turnieju. Następnie głos zabrał asp. Adam
Szkuat z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie,
który zapoznał wszystkich uczestników z regulaminem turnieju oraz zasadami
oceniania i punktacji prac.
Turniej składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. W pierwszej części
konkursu uczniowie z obu grup wiekowych rozwiązywali test wiedzy z zakresu
pożarnictwa . Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła półfinalistów, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki z testu i tym samym przeszli do kolejnego etapu.
Druga część turnieju , podczas której uczniowie odpowiadali ustnie na 3 pytania
dotyczące zagadnień pożarowych i pierwszej pomocy, pozwoliła wyłonić
laureatów w poszczególnych grupach wiekowych. Najlepszymi okazali się:
I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych
1.

Julita Stanisławska – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy

2. Patrycja Gąsior – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
3.

Filip Matyjaszczyk – Szkoła Podstawowa w Niedżwiadzie

II grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum
1.

Bartłomiej Pękala kl. Id

2.

Wiktoria Cieniuch kl. IIIc

3.

Patrycja Szulik kl. IId

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe, które
wręczyli: p. Robert Kwaśniewski, p. T. Woźniak oraz asp. Adam Szkuat.
Pozostali uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Na zakończenie organizatorzy pogratulowali zwycięzcom ogromnej wiedzy,
a wszystkim uczestnikom konkursu podziękowali za udział .
Laureaci pierwszych miejsc tegorocznej edycji będą reprezentować naszą gminę
w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w Lubartowie.
Bartkowi Pękali i Julicie Stanisławskiej życzymy powodzenia i wytrwałości
w przygotowaniach!/AU/

