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Gminne eliminacje Ogólnopolskiego  

Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 

W dniu 2 lutego br. na sali wiejskiej w Obrze odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

W turnieju uczestniczyło 56 osób w trzech grupach  

wiekowych wyłonionych podczas eliminacji środowi-

skowych. Konkurs został przeprowadzony w dwóch  

etapach. W pierwszej kolejności młodzież wypełniała 

arkusze testowe zawierające 30 pytao, a następnie  

po ich sprawdzeniu przez Komisję Sędziowską w skła-

dzie: mł. bryg. Sławomir Śnita - Przewodniczący, st.kpt. 

Tomasz Maciejewski, kpt. Arkadiusz Mocek, dh Michał 

Nowak, dh Edward Przybyła wyłoniono po 5 finalistów  

z każdej z grup do eliminacji ustnych, które decydowały 

o kolejności zajętych miejsc. 

W wyniku eliminacji ustnych kolejnośd w poszczególnych 

grupach wiekowych przedstawia się następująco: 

 grupa wiekowa (szkoły podstawowe) 

1.Dawid Skołożdrzy - SP Wroniawy - 27 pkt. 

2. Miłosz Grocholewski - SP Nr 1 Wolsztyn - 16 pkt. 

3. Marta Konieczek - SP Wroniawy - 12 pkt. 

4. Żaneta Ciesielska - SP Wroniawy - 11 pkt. 

5. Adam Szukalski - SP Nr 1 Wolsztyn - 2 pkt. 

II grupa wiekowa (gimnazja) 

1. Szymon Rozynek - Gimnazjum Kębłowo - 19 pkt. 

2.Joachim Krawczyk - Gimnazjum Nr 2 - 18 pkt. 

3. Mikołaj Przybyła - Gimnazjum nr 2 - 13 pkt. 

4. Krzysztof Matysik - Gimnazjum nr 2 - 13 pkt. 

5. Bartosz Knobel - OSP Stary Widzim - 11 pkt. 

II grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) 

1. Kamila Kliks - ZSOiP Wolsztyn - 24 pkt. 

2. Aneta Zawada - ZSOiP Wolsztyn - 16 pkt. 

3. Marek Matysiak - ZSZ Wolsztyn - 16 pkt. 

4. Tatiana Wajs - ZSOiP Wolsztyn - 15 pkt. 

5. Dominik Budny - ZSZ Wolsztyn - 15 pkt. 

Na zakooczenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali 

dyplomy, a finaliści z poszczególnych grup wiekowych 

dyplomy, upominki i nagrody książkowe, które wręczyli: 

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Komendant 

Powiatowy PSP w Wolsztynie st.kpt. Rafał Kociemba 

oraz Przewodniczący Komisji Sędziowskiej mł.bryg.  

Sławomir Śnita. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego 

Związku OSP RP w Wolsztynie składa serdeczne podzię-

kowania wszystkim opiekunom i nauczycielom za osobi-

sty wkład pracy w przygotowanie młodzieży do Turnieju 

oraz Komisji Sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie 

konkursu. Szczególne słowa podziękowania kierowane 

są do Prezesa OSP w Obrze Druha Rafała Smerdki, człon-

ków OSP dh Eweliny Gorszkowiak, Szymona Tomysa, 

Krystiana Chudzioskiego, Pawła Orwata, Sławomira Or-

wata, Pawła Trawioskiego, Romana Hajduka oraz Pani 

Eweliny Benysek Sołtys wsi Obra za udostępnienie sali  

i pomoc w przygotowaniu turnieju.  

Apel Straży Miejskiej  

w sprawie  

osób bezdomnych 

W okresie zimowym źródła masowe-

go przekazu często informują nas  

o tragicznych zdarzeniach takich jak, 

napady, pobicia czy narażenie na 

zamarznięcie, których ofiarami są 

ludzie bezdomni czy też ludzie wyob-

cowani ze swoich rodzin, zespołów 

pracowniczych. Jest to problem zło-

żony i skomplikowany, nie zawsze 

dający się rozwiązad skutecznie środ-

kami prawnymi czy metodami huma-

nitarnej działalności. Nierzadko bez-

domni pochodzą z sąsiednich gmin, 

ale także z odległych zakątków kraju. 

Przez pewien czas przybysze ci są 

osobami anonimowymi, adoptujący-

mi się w lokalnym środowisku, co 

zwiększa ryzyko zagrożenia ich życia  

i zdrowia. Na terenie miasta i gminy 

Wolsztyn zagadnienia te całorocznie 

monitoruje Straż Miejska przy ścisłej 

współpracy z Policją, Ośrodkiem Po-

mocy Społecznej, Strażą Leśną oraz 

sołtysami. Straż Miejska w Wolszty-

nie zwraca się w związku z tym z ape-

lem o informowanie o istniejących  

a nieznanych nam faktach związa-

nych ze zjawiskiem bezdomności. 

Telefon kontaktowy do Straży Miej-

skiej—68 347 45 60 i 602 754 271 

oraz do Ośrodka Pomocy Społecz-

nej—68 384 33 76. 


