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Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

    W dniu 27 kwietnia w powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach udział wzięli młodzi mieszkańcy powiatu będzińskiego, którzy okazali się
najlepsi w swoich gminach. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
    Swoją obecnością turniej uświetnili: Waldemar Andzel i Witold Klepacz - Posłowie na Sejm RP, mł. bryg. Dariusz Zawadzki - Komendant PSP w
Będzinie, Marian Kozieł - Wójt Gminy Psary oraz Krzysztof Kobiałka – Wójt Gminy Mierzęcice.
   Uczestnicy turnieju najpierw zmierzyli się z testem pisemnym. Do ścisłego finału weszło po 5 osób z każdej grupy, które uzyskały największą
liczbę punktów.  W części  ustnej  każdy z  uczestników odpowiadał  na  pięć  pytań z  wylosowanego zestawu.  Po  części  ustnej  wyłoniono
zwycięzców w poszczególnych grupach. W grupie wiekowej gminazja dwa pierwsze miejsca zajęli reprezentanci naszej gminy, natomiast w
grupie szkoły ponadgimnazjalne Siewierz zdominował rywali zabierają wszystkie 3 pierwsze miejsca.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
I m. Piort Katolik - Bobrowniki,
II m. Błażej Obrzut - Bobrowniki,
III m. Marcin Budzisz - Psary

II grupa wiekowa - gimnazja:
I m. Mateusz Myrta – Siewierz,
II m. Kamil Widera - Siewierz,
III m. Agnieszka Szymczyk - Czeladź

III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
I m. Ariana Las - Siewierz,
II m. Jesika Kopczyńska - Siewierz,
III m. Krzysztof Pierzchała - Siewierz.

Zwycięzcy otrzymali  atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy laureatom i  życzymy sukcesów w turnieju na
szczeblu wojewódzkim oraz awansu do finału krajowego.
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