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Eliminacje Wojewódzkie OTWP w Siewierzu

   Po raz kolejny Finał Eliminacji Wojewódzkich XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
odbył się w Siewierzu. W dniu 16 maja zwycięzcy eliminacji powiatowych z całego województwa śląskiego spotkali się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Siewierzu, by sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
   Uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a całe zawody
podzielone były na dwie części – pisemną i ustną. Poza gospodarzem gminy – Burmistrzem Zdzisławem Banasiem i zarazem Wiceprezesem
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, rywalizacji przypatrywali się: Zbigniew Meres - Senator RP i
Wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP RP, st. kpt. Marek Woźniak – Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej PSP, Krzysztof Kobiałka – Wójt Gminy
Mierzęcice, Eugeniusz Kubień – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa powiatowego w Będzinie.
   W czasie gdy Jury oceniało prace, uczestnicy turnieju wraz z opiekunami, podobnie jak w ubiegłym roku odwiedzili zamek siewierski. Efekty
przeprowadzonych  dotychczas  prac  konserwatorskich  na  zamku  wywarły  na  zwiedzających  ogromne  wrażenie.  Specjalnie  dla  tych
niecodziennych turystów zademonstrowane zostało działanie bramnego mostu zwodzonego.
    Zawodnicy z największą ilością punktów uzyskanych z testów zakwalifikowali się do części ustnej konkursu, która zdecydowała o kolejności
na podium. Ostatecznie spośród uczestników ze szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Kamil Franek (powiat cieszyński), druga była Anna
Żak (Jastrzębie Zdrój), trzeci był Franciszek Grunwald (powiat bielski), a czwarty Krzysztof Wuwer (powiat bieruńsko-lędzińaki). Najlepszym
gimnazjalistom okazał się Piotr Wolny (powiat cieszyński), na drugiej pozycji znalazła się Katarzyna Tetłak (powiat żywiecki), a trzeci miejsce
zajął  Mateusz  Myrta  (powiat  będziński).  Spośród  młodzieży  ponadgimnazjalne  pierwsze  miejsce  na  podium zajął  Teodor  Gajos  (powiat
częstochowski), zaraz za nim znalazł się Radosław Rzepecki (Dąbrowa Górnicza), na trzecim miejscu uplasowała się Barbara Włodarczyk
(Jaworzno), a czwarty był Karol Kamiński (powiat mikołowski). Laureaci turnieju otrzymali z rąk Zbigniewa Meresa – Wiceprezesa Zarządu
Głównego Z OSP RP, Zdzisława Banasia – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP i Andrzeja Grzenia - Wiceprezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w Finale Krajowym Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej,
który jak zapowiedzieli organizatorzy w tym roku odbędzie się w Łowiczu. Od 29 maja do 1 czerwca finaliści będą walczyć o czołowe miejsca na
podium. Niestety wśród tegorocznych uczestników finału krajowego nie ma reprezentantów naszej  gminy.  Mamy jednak nadzieję,  że w
przyszłym roku zmobilizują swoje siły i pokażą na co ich stać, co zresztą udowodnili już nie jeden raz.
   Finalistom reprezentującym województwo śląskie w Łowiczu życzymy powodzenia i samych sukcesów.
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