Wspaniałym sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie zakończył się Etap
Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który w miniony piątek, 27 marca 2015 r.
odbył się w mieszczącej się przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy siedzibie Starostwa Powiatowego. Prawo
startu w turnieju mieli wyłącznie uczniowie, którzy w eliminacjach gminnych zajęli miejsca pierwsze,
drugie lub trzecie. Wśród szczęśliwców znalazło się dwóch chłopców żmigrodzkiej podstawówki:
Krystian Popów - mistrz Gminy, uczeń klasy 4e i Piotr Para - wicemistrz Gminy, uczeń klasy 5d.
Trzebnicki turniej toczył się w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej - dla uczniów szkół
podstawowych oraz starszej - dla gimnazjalistów. Najpierw konkursowicze rozwiązywali test składający
się z 30 pytań. Pytania układał młodszy brygadier Dariusz Zajączkowski z Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Trzebnicy. Trzech uczniów z największą liczbą poprawnych odpowiedzi awansowało
do ścisłego finału. W nim zmierzyli się z wylosowanymi przez siebie pytaniami, na które odpowiadali
ustnie. Dwa pierwsze były podobne, do tych z części pisemnej, natomiast ostatnie dotyczyło
znajomości sprzętu strażackiego.
Najwięcej punktów - 24 w części testowej uzyskał Krystian Popów. Za jego plecami uplasował
się Piotr Para, który zanotował 21 trafnych odpowiedzi, a na miejscu 3.
Damian Martiszyn z Zawoni z dorobkiem 20 pkt. Z częścią ustną najlepiej
poradził sobie Piotr. Komisja oceniała jego odpowiedź na 5,5 pkt. na sześć
możliwych. Krystian zdobył 4,25 pkt., natomiast uczeń z Zawoni 4 pkt. Po
zsumowaniu punktów z obu części wszystko stało się jasne.
Powiatowy Turniej Wiedzy Strażackiej wygrał Krystian Popów.
Na kolejnych miejscach podium znaleźli się Piotr Para (na zdjęciu obok) i
Damian Martiszyn. Cała trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, natomiast zwycięzca w nagrodę reprezentować będzie Powiat
Trzebnicki na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Termin i miejsce konkursu nie
są jeszcze znane.
Reasumując, Piotrowi, a przede wszystkim Krystianowi należą się olbrzymie gratulacje za
godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie w ważnym konkursie. Słowa
podziękowania kieruję do pana Edwarda Popów – taty Krystiana, na co dzień zawodowego strażaka

za pomoc w przygotowaniu syna do turnieju. Bardzo żałuję, że strażacki konkurs odbywa się wyłącznie
w formule indywidualnej.
Wśród osób, które zaszczyciły swoją obecnością powiatowy konkurs byli m.in.: Waldemar Wysocki –
starosta Powiatu Trzebnickiego, jego zastępca Jerzy Trela oraz zastępca Komendanta Powiatowego Straży
Pożarnej w Trzebnicy, brygadier Marek Nogała.

Zdjęcia z części pisemnej turnieju

Na zdjęciu od lewej:
Sabina Zajączkowska
– pracownik Starostwa Powiatowego,
współorganizator turnieju,
Waldemar Wysocki – starosta,
Jerzy Trela i wicestarosta
i Marek Nogała – zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Trzebnicy

Zdjęcia z części ustnej turnieju

Zdjęcia z zakończenia turnieju

Na zdjęciu pierwszy z prawej:
Dariusz Zajączkowski - autor pytań

Komunikat napisał
- Jan Fedyna –

