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TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE ROZSTRZYGNIĘTY
Za nami XXI Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pod nazwą „Bezpieczne wakacje z LUPO”.
Uczestnicy pod okiem funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej rozwiązywali test oraz udzielali
pierwszej pomocy. Najlepszą wiedzą teoretyczną i praktyczną wykazała się Zuzanna Nawrocka ze
Szkoły Podstawowej numer 1 w Krośnie Odrzańskim.
W wtorek (7 czerwca) w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim odbył się Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie pod nazwą „Bezpieczne wakacje z LUPO”, zorganizowany dla klas V i VI szkół podstawowych. Zanim
jednak uczniowie przystąpili do rywalizacji, głos zabrali I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor
Ewelina Bartkowiak oraz Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego Roman Siemiński, którzy przywitali uczestników
turnieju i życzyli wszystkim powodzenia.
Tegoroczny Turniej odbywa się już po raz dwudziesty pierwszy i jego celem jest ograniczanie przestępczości oraz
zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy (w tym
cyberprzemocy), bezpieczeństwa na imprezach masowych, zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań i sposobów
unikania zagrożeń, uzależnień i zdrowego stylu życia oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Składa się on z dwóch
części. Część teoretyczna, zawierała pytania testowe oraz otwarte, z zakresu między innymi przepisów ruchu
drogowego, odpowiedzialności karnej nieletnich, pierwszej pomocy, cyberprzemocy oraz uzależnień. Natomiast zadanie
praktyczne polegało na udzieleniu pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność. Wzorem lat ubiegłych konkurs
poprzedzony był spotkaniami w szkołach, podczas których policjanci Zespół do spraw Proﬁlaktyki Społecznej, Nieletnich
i Patologii krośnieńskiej komendy omawiali wszystkie zagadnienia występujące podczas turnieju. O miano najlepszego
rywalizowali uczniowie ze szkół podstawowych numer 1, 2 i 3 z Krosna Odrzańskiego, Wężysk i Dychowa. Do samego
końca nie było wiadomo kto będzie zwycięzcą i dopiero dogrywka zdecydowała, kto zajmie pierwsze miejsce. Jest nią
Zuzanna Nawrocka ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Krośnie Odrzańskim. Z kolei miejsce II zajęła Blanka Muchowska
ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Krośnie Odrzańskim, a miejsce III Gabriela Murawa ze Szkoły Podstawowej w
Dychowie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy i umiejętności, a także życzymy bezpiecznego i
pełnego wrażeń wypoczynku podczas zbliżających się wakacji.
Dzięki pomocy ﬁnansowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz Wójta Gminy Bobrowice, Bytnica i Dąbie zwycięzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy pamiątkowe upominki. Gratulujemy wygranym i zachęcamy do
udziału w kolejnych edycjach turnieju.
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