Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele
parafialnym pw. Św Ap Piotra i Pawła w Debem
Wielkim
o
godz.
10.30
We mszy udział wzięły Poczty Sztandarowe
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP (poczet
sztandarowy
sprawowała
OSP
Jędrzejnik,
lokalnych OSP: Dębe Wielkie, Górki, Ruda,
Cyganka), oraz Poczty Szkoły Podstawowej w
Dębem Wielkim i Gimnazjum
Gminnego.
Po Mszy, nastąpił przemarsz pododdziałów na
plac remizy, gdzie nastąpiło przeformowanie
oddziałów oraz przygotowanie do uroczystego
apelu.
Przy stole prezydialnym miejsce zajęli między
innymi:
Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy Dębe Wielkie
Andrzej Gańko - W-ce Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego
ZOSP
RP
Hanna Zofia Wodnicka - Była Wójt Gminy Dębe Wielkie, członek Honorowy OSP
Dębe
Wielkie
Andrzej Gawłowski - były zastępca Wójta Gminy Dębe Wielkie, członek Honorowy
OSP
w
Dębem
Wielkim
Ksiądz
Jerzy
Mackiewicz,
proboszcz
parafii
w
Dębem
Wielkim
Krzysztof Rek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wółyńskiej Brygady Kawalerii w
Dębem
Wielkim
Teresa Piotrkowicz - Radna Gminy Dębe Wielkie, była prezes OSP w Dębem Wielkim
Józef
Tkaczyk
nauczyciel,
przyjaciel
OSP
w
Dębem
Wielkim
Grzegorz
Woźnica
Naczelnik
OSP
w
Dębem
Wielkim
Piotr
Bąk
W-ce
Prezes
OSP
w
Dębem
Wielkim
Dowódcą uroczystości był Daniel Król- członek OSP w Dębem Wielkim, jednocześnie
pracownik
Państwowej
StraŜy
PoŜarnej
w
Warszawie.
Narracją
oraz
prawidłowym
przebiegiem całej uroczystości zajął się
Grzegorz Ostrowski - Prezes OSP w
Dębem Wielkim pełniący obecnie
obowiązki Komendanta Gminnego ZOSP
RP. Po złoŜeniu meldunku o gotowości
pododdziałów
do
rozpoczęcia
uroczystego apelu przystąpiono do
dalszej części uroczystości, w czasie
której ślubowanie przed sztandarem
Zarządu Oddziału Gminnego złoŜyli
druhowie
MłodzieŜowej
DruŜyny
PoŜarniczej oraz osoby które wstąpiły w szeregi OSP ( wśród nich między innymi
Wójt
Gminy
Dębe
Wielkie
Krzysztof
Kalinowski)
Za zasługi dla poŜarnictwa Brązowym Medalem odznaczeni zostali Druhna Hanna

Zofia Wodnicka oraz Andrzej Gawłowski. Wręczono równieŜ odznaczenia za wysługę
lat, oraz złote, srebrne i brązowe odznaczenia dla MłodzieŜowej DruŜyny
PoŜarniczej.
Dyplomem uznania uhonorowane zostały: Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim,
Gimnazjum Gminne w Dębem Wielkim, oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w
Warszawie.
Po uroczystym apelu odbyła się defilada pododdziałów pod dowództwem Daniela
Króla, trzeba dodać, Ŝe kilka dni
cięŜkiej pracy i prób na pewno
ucieszyły oko miłośników musztry.
Na nieco zziębniętych miłośników
ochotniczej działalności czekała w
zadość
uczynieniu
darmowa
grochówka oraz kiełbasa którą
tradycyjnie przygotował gminny
kucharz
Tadeusz
Wójcik
(
uhonorowany odznaczeniem 50 lat
wysługi
w
OSP).
Ogromną
atrakcją
było
teŜ
przygotowane miejsce, w którym
świeŜo upieczeni kadeci Akademii
StraŜaka,
prezentowali
swoje
umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, atrakcja
była o tyle większa, Ŝe kaŜdy z mieszkańców mógł spróbować swoich sił w
resuscytacji
krąŜeniowo
oddechowej
na
elektronicznych
fantomach
(wypoŜyczonych dzięki uprzejmości WORD WARSZAWA). Ale to nie koniec
niespodzianek, na uczestników obchodów dnia straŜaka, czekało kompletne ubranie
specjalne w które zaraz po przebraniu się moŜna było spróbować swoich sił w
kolejnej dyscyplinie ratownictwa jaką jest ratownictwo techniczne. Nie omieszkał
takiej atrakcji ominąć ani Wójt Gminy ani Dyrektor szkoły, obydwaj po przebraniu
się w odpowiedni strój pod okiem wyszkolonych ratowników zabrali się do cięcia
samochodu.
Ogromne zainteresowanie mieszkańców tematem ratownictwa zarówno tego przed
medycznego jak i technicznego poskutkowało niemal natychmiast zaproszeniem od
dyrektora szkoły na piknik rodzinny który odbędzie się w czerwcu.
Przygotowanie takiej imprezy to ogromny wysiłek, w czasach kiedy wszyscy
straŜacy pracują zawodowo, a działalność ochotnicza jest ich zamiłowaniem. Ale
satysfakcja jest wielka poniewaŜ z czystym sumienie moŜna powiedzieć , Ŝe trud
przełoŜył się na sukces, juŜ w trakcie imprezy wiele osób zadeklarowało się wstąpić
i wspierać szeregi OSP.

