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Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Psarach rozstrzygnięte.

   W niedzielę, 21 czerwca na stadionie sportowym „Iskra” Psary po raz szósty odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. O
miano najlepszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie będzińskim i awans do rozgrywek wojewódzkich rywalizowało 31 drużyn w 4
grupach. Liczną reprezentację, składającą się z 10 drużyn wystawiły jednostki z naszej gminy, z czego, aż pięć ekip wystartowało w grupie MDP
Chłopcy.  Zawody Sportowo -  Pożarnicze  mają  na  celu  mobilizację  strażaków ochotników do  intensywnego szkolenia,  zmierzającego do
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz pozwala ocenić stan wyszkolenia pożarniczego. Dzięki tego typu przedsięwzięciom
popularyzowane są również wśród społeczeństwa zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
   Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Będzinie, a honorowy patronat nad imprezą objął Starosta
Będziński.  Zawody pożarnicze otworzył Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP i  zarazem Senator RP gen. Zbigniew Meres
wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Katowicach i zarazem Burmistrzem Miasta i Gminy
Siewierz Zdzisławem Banasiem.
Witając druhów z jednostek OSP biorących udział w zawodach oraz kibiców przybyłych licznie na stadion, aby wspierać swoich faworytów
przywitał również zaproszonych gości. Swoją obecnością zawody uświetnili: Adam Lazar – Starosta Będziński, st. kpt. Marek Woźniak – Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Stanisław Paks - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w
Będzinie oraz Marian Kozieł - Członek Zarządu Powiatowego OSP RP w Będzinie i zarazem Wójt Gminy Psary, Eugeniusz Kubień – Kierownik
Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Będzinie.
   Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie.
   Zawody rozegrane zostały w dwóch punktowanych konkurencjach. Pierwszą z nich była sztafeta pożarnicza z przeszkodami, składająca się z
siedmiu etapów po 50 metrów. Drugą konkurencją były ćwiczenia bojowe. W klasyfikacji generalnej w Grupie A reprezentantom naszej gminy
niestety nie udało się wywalczyć miejsca na podium. Strażacy ochotnicy z gminy Siewierz mogą się jednak pochwalić sukcesami w pozostałych
grupach.
   W Grupie C - kobiety drugie miejsce zajęła drużyna OSP Siewierz Osiedle. Młodzi strażacy z OSP Leśniaki zdobyli złote medale w grupie MDP
Chłopcy. W grupie MDP Dziewczęta nasza gmina wywalczyła, aż 2 miejsca na podium: I miejsce – OSP Brudzowice i II miejsce – OSP Siewierz
Osiedle.
Klasyfikacja generalna Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych wygląda następująco:

Grupa A – seniorzy: (11 drużyn)
I miejsce – OSP Rogoźnik
II miejsce – OSP Siemonia
III miejsce – OSP Dobieszowice

Grupa C – kobiety (3 drużyny)
I miejsce – OSP Strzyżowice
II miejsce – OSP Siewierz Osiedle
III miejsce – OSP Golasza Brzękowice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców do lat 16 (12 drużyn)
I miejsce – OSP Leśniaki
II miejsce – OSP Toporowice
III miejsce – OSP Dobieszowice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt do lat 16 (5 druzyny)
I miejsce – OSP Brudzowice
II miejsce – OSP Siewierz – Osiedle
III miejsce – OSP Żelisławice
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