W dniu 6 marca 2020 r. w Tarnawie zostały przeprowadzone eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Oﬁcjalnego
rozpoczęcia dokonał Jan Kulig – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie.
Rywalizacja przebiegała w 3 kategoriach – klasy IV-VI SP, klasy VII-VIII SP oraz uczniowie szkół
średnich , składała się z 2 etapów – pisemnego oraz ustnego. W skład jury wchodzili: Jan Kulig
– przewodniczący, Wiesław Węglarz – sekretarz, Piotr Mazanek – członek oraz Dariusz
Włudyka – członek.
W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy odpowiadali na 30 pytań, zróżnicowanych ze
względu na grupę wiekową. Po 3 najlepsze osoby w każdej kategorii kwaliﬁkowały się do
drugiego etapu.
Wyniki pierwszego etapu:
I grupa wiekowa (10-13 lat)
1. Mikołaj Cieśla – SP w Tarnawie (26 pkt)
2. Bartosz Stańdo – SP w Zbydniowie (21 pkt)
3. Bartłomiej Bujak – SP w Tarnawie (19 pkt)
II grupa wiekowa (14-16 lat)
1. Jakub Węglarz – SP w Łapanowie (20 pkt)
2. Karol Kuska – SP w Łapanowie (17 pkt)
3. Kamil Taboła – SP w Zbydniowie (15 pkt)
III grupa wiekowa (17-19 lat)
1. Gabriela Wójcik – OSP w Tarnawie (29 pkt)
2. Szymon Stalmach – OSP w Tarnawie (22 pkt)
3. Marcin Cichoń – CKZiU w Łapanowie (20 pkt)
W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na 3 pytania. Etap ten wyłonił zwycięzców
poszczególnych kategorii, gdyż zgodnie z regulaminem punkty po pierwszym etapie się
zerowały:
I grupa wiekowa (10-13 lat)
1. Mikołaj Cieśla – SP w Tarnawie (17 pkt)
2. Bartłomiej Bujak – SP w Tarnawie (13 pkt)
3. Bartosz Stańdo – SP w Zbydniowie (11 pkt)
II grupa wiekowa (14-16 lat)
1. Jakub Węglarz – SP w Łapanowie (14 pkt)
2. Karol Kuska – SP w Łapanowie (10 pkt)
3. Kamil Taboła – SP w Zbydniowie (8 pkt)
III grupa wiekowa (17-19 lat)
1. Gabriela Wójcik – OSP w Tarnawie (19 pkt)
2. Marcin Cichoń – CKZiU w Łapanowie (14 pkt)
3. Szymon Stalmach – OSP w Tarnawie (6 pkt)
Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez gminę Łapanów wręczali członkowie komisji
konkursowej. Atrakcją dla uczestników konkursu był pokaz pierwszej pomocy z
wykorzystaniem deﬁbrylatora oraz prezentacja sprzętu pożarniczego i samochodu bojowego
OSP Tarnawa.
W eliminacjach powiatowych gminę Łapanów reprezentować będą zwycięzcy pierwszej i
drugiej kategorii wiekowej oraz dwie najlepsze osoby w trzeciej kategorii wiekowej.

