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XVII Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich
8 czerwca w Łazach nad zalewem „Mitręga” odbył się XVII Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich. W Zlocie udział wzięły gminy zrzeszone w
Związku Gmin Jurajskich. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć Gminy Siewierz.
Niedzielny piknik był połączeniem ciekawej formy spędzenia wolnego czasu oraz turnieju w którym o punkty i nagrody walczyło 14
reprezentacji jurajskich gmin, począwszy od najmłodszych, kończąc na władzach samorządowych.
Gminę Siewierz na Turnieju Gmin reprezentowała 47 osobowa drużyna, składająca się z uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu, Zespołu Szkół w
Brudzowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, opiekunów oraz
biorącego udział w Turnieju Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Zdzisława Banasia - Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
Turniej składał się z wielu punktowanych konkurencji, których wyniki miały wpływ na wynik klasyfikacji generalnej. Wśród konkurencji był
między innymi Kiermasz Jurajski, na którym nasza gmina prezentowała swoje atuty, przedstawiała materiały promocyjne, a także sprzedawała
rękodzieła, obrazy i pamiątki. Dużą atrakcją była możliwość samodzielnego wybicia repliki monety upamiętniającej jednego z biskupów
krakowskich-księcia siewierskiego Kajetana Ignacego Sołtyka.
Braliśmy również udział w przeglądzie form muzycznych, konkursie plastycznym oraz szeregu konkurencji sportowych i sprawnościowych, tj.
turniej ruchu drogowego, triatlon, wyścig rowerów wodnych, czwórbój lekkoatletyczny, wspinaczka górska, turniej szachowy, siatkówka plażowa.
Reprezentanci Gminy Siewierz największy sukces indywidualny odnieśli w czwórboju lekkoatletycznym. Pierwsze miejsce i złoty medal w tej
konkurencji zdobyli Damian Pędzik, Michał Kosteczka, Beniamin Temborowski i Robert Kańtoch pod opieką Grzegorza Urbańczyka.
Najciekawszą atrakcją Zlotu był oczywiście Turniej Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, w którym zmagali się włodarze gmin biorących udział
w festynie. Zawody te składały się z trzech konkurencji. Pierwszą z nich to „Piłka-bramka-gol”, czyli turniej strzałów z odległości 5 metrów na
bramkę o bardzo małych wymiarach. Drugim zadaniem, któremu musieli sprostać samorządowcy były zawody sprawnościowe w podpisywaniu
dokumentów na czas. Trzecim konkursem było „Zgaduj zgadula” – zagadki zadawane przez przedszkolaków.
W klasyfikacji generalnej zajęliśmy piąte miejsce. Pomimo tego nasza drużyna wróciła ze Zlotu zadowolona i gotowa do udziału w kolejnym
turnieju, który odbędzie się już za rok. Najważniejsza była przede wszystkim dobra zabawa, czysta sportowa rywalizacja, a także nowe
znajomości i przyjaźnie zawarte z naszymi sąsiadami z gmin jurajskich.
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