
W dniu  2.04.2019  r.  w  Markowej   odbył  się  etap  gminny  Ogólnopolskiego
Turnieju  Wiedzy   Pożarniczej  pod  hasłem  „Młodzież  zapobiega  pożarom”.
wcześniej ubiegły go szkolne eliminacje do tegoż konkursu.

Konkurs  ten  odbywa  się  corocznie  w  5  etapach:  szkolnym,  gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

 Turniej  miał  na  celu  propagowanie  wiedzy  z  zakresu  ochrony
przeciwpożarowej  oraz  ratownictwa wśród  dzieci  i  młodzieży szkolnej.  Jego
celem  jest  popularyzacja  znajomości  przepisów  przeciwpożarowych,  zasad
postępowania  na  wypadek  powstania  pożaru  oraz  nabycia  praktycznych
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Konkurs  odbywał  się  w  dwóch  kategoriach  wiekowych.  Uczniowie  musieli
wykazać  się  wiedzą  interdyscyplinarną,  od  znajomości  technik  ratowniczo-
gaśniczych  aż  po  umiejętność  rozpoznania  elementów  umundurowania
strażaków.

Szkołę Podstawową w Markowej reprezentowali uczniowie:

1. Gabriela Kuźniar III B gimnazjum



2. Łukasz Grad 8b 
3. Maciej Inglot 8a

Wiedzę uczestników oceniała komisja w składzie : Jerzy Szylar, Mariusz Kluz,
Jan Niemczak, Marek Dziedzic, Andrzej Leniar, Antoni Bała. 

Konkurs  będzie  składał  się  z  dwóch  części  pisemnej  -  napisanie  testu
składającego  się  z  30  pytań  w  ciągu  pół  godziny.  Osoby,  które  uzyskają
największą ilość punktów w części pisemnej zakwalifikują się do części ustnej,
podczas której wyłonią się laureaci trzech pierwszych miejsc.

Po  wyjaśnieniu  wszystkich  spraw  organizacyjnych  uczniowie  przystąpili
do części pisemnej.

Po zakończeniu części pisemnej komisja przystąpiła do sprawdzania testów. 

Następnie  przystąpiono  do  rozpoczęcia  części  ustnej,  podczas  której  każdy
uczeń miał do wylosowania zestaw składający się z 3 pytań. Po części ustnej
komisja przystąpiła do zliczania wszystkich punktów. Wynik był następujący:

I miejsce Łukasz Grad.

Zwycięzcy  trzech  pierwszych  miejsc  otrzymali  po  dwie  piękne  książki  -
encyklopedie, słowniki a także dyplomy. Zdobywcy kolejnych miejsc również
otrzymali cenne nagrody książkowe.

Turniej  powiatowy  odbył  w  Łańcucie  się  25  kwietnia,  a  naszą  gminę
reprezentował Łukasz Grad.

W  Ogólnopolskim  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA
POŻAROM” uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: 

• I grupa  - szkoły podstawowe klasy I-VI, 

• II grupa - gimnazja i klasy VII-VIII szkół podstawowych, 

• III grupa - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. 

W  tegorocznych  eliminacjach  powiatowych  wzięło  udział  21  laureatów
eliminacji  gminnych  reprezentujących  gminy:  Czarna,  Rakszawa,  Łańcut
i Markowa.

Osiągnięte  miejsca  po  ocenie  prac  pisemnych  w  poszczególnych  grupach
przedstawiały się następująco:



|Łukasz Grad – 19 pkt i znów pierwszy.





Łukasz  Grad  uczeń  Szkoły  Podstawowej  w  Markowej  wygrał  również  finał
kolejnego etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież  Zapobiega  Pożarom”,  który  rozegrany  został  17  maja  2019  r.
w Roźwienicy  (powiat  jarosławski).  Organizatorem  tego  wydarzenia  była
Komenda  Wojewódzka  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Zarząd  Wojewódzki
ZOSP RP w Rzeszowie.

Jest  to turniej,  który odbywa się nieprzerwanie od 1977 roku. Pierwszy etap
turnieju, czyli test pisemny, wyłonił pięciu uczestników ścisłego finału.

Łukasz  wszedł  do  finałowej  piątki  zdobywając  największą  ilość  punktów
spośród wszystkich uczestników.

W drugim etapie rywalizacji finaliści odpowiadali ustnie na 3 pytania zadawane
przez  komisję  sędziowską,  w  skład  której  wchodzili  oficerowie  Komendy
Wojewódzkiej  PSP  w  Rzeszowie.  Również  w  tej  części  Łukasz  okazał  się
bezkonkurencyjny zdobywając  maksymalną  ilość  punktów i  w spektakularny
sposób wywalczył sobie I miejsce.



Łukasz swoją przygodę z tym turniejem rozpoczął dopiero w tym roku i wspinał
się na coraz wyższe szczeble. Swoje sukcesy zawdzięcza wytrwałości i ciężkiej
pracy.  Wiele  godzin  poświęcał  na  naukę  i  przygotowanie  do  kolejnych
turniejów,  a  mimo  to  nie  kolidowało  to  z  jego  bardzo  dobrymi  wynikami
w nauce.

W  tym  roku  zdobywając  I  miejsce  będzie  reprezentował  gminę  Markowa
i województwo  podkarpackie  w finale  krajowym OTWP,  który  odbędzie  się
w Złotym Potoku (woj. śląskie) w dniach 31 maja - 2 czerwca 2019 r.

Gratulujemy zwycięstwa, trzymamy mocno kciuki i z niecierpliwością czekamy
na kolejne sukcesy Łukasza.

Anna Cieśla


