W dniu 1 marca 2018 r. w Tarnawie zostały przeprowadzone eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – edycja 2018.
Rywalizacja przebiegała w 3 kategoriach wiekowych, składała się z 2 etapów – teoretycznego
oraz praktycznego. W skład jury wchodzili: druh Zbigniew Hejmo – przewodniczący, druh Piotr
Mazanek – sekretarz, druh Tomasz Pruchnik – członek, druh Andrzej Sajak – członek, druh
Rafał Mazur – członek oraz druh Grzegorz Piwowarczyk – członek.
W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy odpowiadali na 30 pytań, ze względu na grupy
wiekowe ich stopień trudności został zróżnicowany. Po 3 najlepsze osoby w każdej kategorii
zakwaliﬁkowały się do drugiego etapu:
I grupa wiekowa (10-13 lat)
1.
Mikołaj Cieśla – SP w Tarnawie (28 pkt)
2.
Radosław Sajak – SP w Tarnawie (22 pkt)
3.
Bartosz Stańdo – SP w Zbydniowie (19 pkt)
II grupa wiekowa (14-16 lat)
1.
Małgorzata Piwowarczyk – SP w Tarnawie – VII klasa (27 pkt)
2.
Szymon Stalmach – PG w Tarnawie (20 pkt)
3.
Mateusz Kruczek – PG w Tarnawie (18 pkt)
III grupa wiekowa (17-19 lat)
1.
Gabriela Wójcik – OSP w Tarnawie (28 pkt)
2.
Adrian Furtak – CKZiU w Łapanowie (19 pkt)
3.
Kamil Pally – CKZiU w Łapanowie (17 pkt)
W drugim etapie uczestnicy mieli do rozwiązania praktyczne zadania. Etap ten wyłonił
zwycięzców poszczególnych kategorii:
I grupa wiekowa (10-13 lat)
1.
Mikołaj Cieśla – SP w Tarnawie (40 pkt)
2.
Radosław Sajak – SP w Tarnawie (34 pkt)
3.
Bartosz Stańdo – SP w Zbydniowie (31 pkt)
II grupa wiekowa (14-16 lat)
1.
Małgorzata Piwowarczyk – SP w Tarnawie – VII klasa (43 pkt)
2.
Mateusz Kruczek – PG w Tarnawie (35 pkt)
3.
Szymon Stalmach – PG w Tarnawie (33 pkt)
III grupa wiekowa (17-19 lat)
1.
Gabriela Wójcik – OSP w Tarnawie (46 pkt)
2.
Adrian Furtak – CKZiU w Łapanowie (35 pkt)
3.
Kamil Pally – CKZiU w Łapanowie (30 pkt)
Po zakończonych zmaganiach druh Grzegorz Piwowarczyk z OSP Tarnawa omówił pytania
testowe oraz wykonał dla dzieci i młodzieży instruktaż ratownictwa przedmedycznego.
Zebrani mieli okazję przećwiczyć m.in. udzielanie pierwszej pomocy i użycie deﬁbrylatora.
Ostatnim punktem eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” – edycja 2018 było podsumowanie rywalizacji. Dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Urząd Gminy wręczył przewodniczący jury – Wiceprezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie druh Zbigniew Hejmo wraz z pozostałymi
członkami jury oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tarnawie Bogdanem Janikiem.
W eliminacjach powiatowych gminę Łapanów reprezentować będą zwycięzcy I oraz II grupy
wiekowej oraz dwie najlepsze osoby z III grupy wiekowej.
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