POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
GIMNAZJÓW – BRONISZEWICE 10 MAJA 2016 ROKU.
Dnia 10 maja 1016 roku w Broniszewicach odbył się POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W
RUCHU DROGOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW. Turniej ten był eliminacjami do XXIX
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, który odbywa się we
Wrześni 12 maja 2016 roku. W turnieju udział wzięło pięć szkół podstawowych i pięć gimnazjalnych z
naszego powiatu. W eliminacjach wystartowało 15 zawodników z gimnazjów i 20 zawodników ze
szkół podstawowych, którymi opiekowało się 8 nauczycieli.
Uczniowie zmierzyli swoich sił w rozwiązywaniu testów z zakresu przepisów ruchu drogowego,
który zawierał 25 pytań. Mieli na rozwiązanie 45 minut, ale okazało się, że wszyscy ukończyli test
przed czasem. Sędziowie, policja oraz nauczyciele poprawiali testy, które ułożył przedstawiciel
pleszewskiej policji Tomasz Mimier. Test okazał się na tyle trudny, że żaden z zawodników nie
rozwiązał go bezbłędnie.

Po krótkiej przerwie uczestnicy przystąpili do dalszej rywalizacji. Uczniowie szkół podstawowych
przystąpili do zmagań w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Rywalizacja ta toczyła się o
PUCHAR WÓJTA GMINY CZERMIN, który ufundował dla zwycięzców puchary i nagrody rzeczowe. W
tych zmaganiach najlepsi okazali się przedstawiciele naszej gminy – uczniowie SP oraz Gimnazjum w
Czerminie wygrywając rywalizację.
Nagrody wręczała zastępca Wójta Gminy Czermin p. Marietta Cierniak. Pytania oraz scenki z
zakresu procedur z zakresu pierwszej pomocy przygotowała pani Barbara Ratajczyk – ratownik
medyczny i nauczyciel z terenu naszej gminy. Rywalizacja była zacięta i wyrównana.

Najlepszymi drużynami okazali się reprezentanci gminy Czermin w kategorii szkół podstawowych i
gimnazjów.

GIMNAZJUM CZERMIN reprezentowały: Róża Raś, Katarzyna Łakoma, Weronika Malinowska –
opiekun Łukasz Orszulak. ( zdjęcie po lewej)
SP CZERMIN reprezentowali: Celestyna Łuczak, Kinga Fajka, Jakub Poczta, Adrian Grześkowiak –
opiekun Magdalena Michalska. ( zdjęcie po prawej)
W czasie gdy z zagadnieniami z pierwszej pomocy zmagały się szkoły podstawowe, uczniowie
gimnazjów rywalizowali na torze przeszkód, który składał się z 9 przeszkód o różnym stopniu
trudności. Tor okazał się na tyle trudny, że żadnemu zawodnikowi nie udało się pokonać go
bezbłędnie. Przy ocenie poprawności przejazdu pomagali opiekunowie, którzy zaangażowali się w
dużym stopniu, co usprawniło przebieg turnieju.

W dalszej części turnieju uczniowie szkół podstawowych przeszli na tor przeszkód, a
gimnazjaliści zmierzyli się z zagadnieniami z pierwszej pomocy. Po zakończeniu zmagań zawodnicy
udali się na obiad, który został przygotowany w szkole. Kiedy zawodnicy i opiekunowie delektowali
się obiadem sędziowie i organizatorzy podliczali wyniki rywalizacji turniejowej.

Nagrody dla zwycięskich zespołów wręczali :
zastępca Wójta Gminy Czermin - p. Marietta Cierniak, przedstawiciel policji Tomasz Mimier,
Dyrektor Szkoły Mariusz Wieczorek, sędzia zawodów Maciej Janik

Wyniki rywalizacji Szkoły Podstawowe:
1 miejsce SP KOWALEW
2 miejsce SP GIZAŁKI
3 miejsce SP CZERMIN
4 miejsce SP CHOCZ
5 miejsce SP TURSKO

SP KOWALEW

Wyniki rywalizacji Gimnazja:
1 miejsce GIMNAZJUM GOŁUCHÓW
2 miejsce GIMNAZJUM CHOCZ
3 miejsce GIMNAZJUMBIAŁOBŁOTY
4 miejsce GIMNAZJUM CZERMIN
5 miejsce GIMNAZJUM NR 3 PLESZEW

GIMNAZJUM GOŁUCHÓW
Opiekunowie otrzymali podziękowania za przygotowanie drużyn oraz nagrody w postaci bidonów
oraz pamiątkowych gadżetów.
Nagrody zostały ufundowane przez Urzędy Miat i Gmin Powiatu Pleszewskiego, Starostwo
Powiatowe w Pleszewie, WORD Kalisz oraz BS w Pleszewie. Puchary i nagrody w kategorii pierwsza
pomoc przedmedyczna zostały ufundowane przez Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja.
Za przygotowanie i przebieg turnieju oraz sędziowanie odpowiadał Maciej Janik.

