Na zdjęciach od lewej: Krystian Popów – I miejsce, Piotr Para – II miejsce

i Szymon Pierzchlewicz – ex aequo IV miejsce

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie w gminnych
eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, które odbyły
się w miniony piątek, 27 lutego 2015 r. Do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki
przybyli wraz z opiekunami reprezentanci (maksymalnie po 3 osoby) „podstawówek” z Barkowa, Korzeńska,
Powidzka, Radziądza i wspomnianego Żmigrodu. Obecni byli także gimnazjaliści i licealiści dwóch żmigrodzkich
szkół ponadpodstawowych. Każda grupa wiekowa wypełniała „swój” test, składający się z 25 pytań. W tym
miejscu zajmę się w telegraficznym skrócie współzawodnictwem w najmłodszej kategorii.
Z satysfakcją informuję, że tegoroczny turniej przebiegał pod wyraźne dyktando żmigrodzian, którzy
wystąpili w składzie: Szymon Pierzchlewicz (kl. 5a – złoty medalista etapu szkolnego) oraz Piotr Para (kl. 5d) i
Krystian Popów (kl. 4e) – zajęli wspólnie 2. miejsce w szkole.
Uczniowie po wypełnieniu testu i poczęstowaniu się przygotowanymi przez organizatorów napojami i
słodyczami, zostali poproszeni o opuszczenie sali, a powołana komisja przystąpiła do liczenia punktów. Ku
zaskoczeniu jej członków, a przede wszystkim piszącego te słowa, okazało się, że najlepiej wypadł nasz
reprezentant Krystian Popów, jeden z najmłodszych, a może najmłodszy uczestnik turnieju. Zwycięzca zdobył

24 pkt. Po 23 pkt. uzyskali - nasz Piotr Para i uczennica szkoły z Radziądza. Tym samym niezbędna była
dogrywka o miejsce 2. Próbę nerwów nieco lepiej wytrzymał Piotr, i właśnie jemu przypadło wspomniane miejsce.
Nie zawiódł Szymon Pierzchlewicz, który zajął ex aequo miejsce 4. z dorobkiem 22 pkt. Reasumując, cała
„trójka” wypadła świetnie. Należy żałować, że nie była prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół. W nieoficjalnej
zajęliśmy zdecydowanie pierwsze miejsce.

Zdjęcia z części konkursowej

Konkursowicze z niecierpliwością i wypiekami na twarzy oczekiwali na oficjalne ogłoszenie wyników.
Ceremonii przewodniczył z-ca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Trzebnicy, bryg. Marek Nogała, a
pomagał mu Tomasz Kędzierski – Sekretarz OSP Żmigród. Wszyscy startujący wrócili do domów z jakąś
nagrodą. Szczególnie docenieni zostali laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zdjęcia z zakończenia turnieju

Mistrzów
– Piotra (z lewej) i Krystiana
nagradza Marek Nogała,
z-ca Komendanta Powiatowego
PSP w Trzebnicy

Uczestnicy Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej z organizatorami i opiekunami
Krystian, Szymon i Piotr w rzędzie dolnym od lewej

Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszy się w naszej gminie dużą
popularnością i prestiżem. We wstępnej fazie turnieju uczestniczył
Robert Lewandowski – burmistrz Żmigrodu. Nie zabrakło także pani
z lokalnej prasy.
W imieniu dyrekcji Szkoły i własnym gratuluję naszym
reprezentantom udanego występu w gminie. Już dziś trzymam kciuki
za Krystiana i Piotra za udany występ w eliminacjach powiatowych
turnieju, które odbędą się w Trzebnicy w marcu br.
Komunikat napisał
- Jan Fedyna –

