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W niedzielę 19 czerwca 2011 roku w miejscowości Ruda Gm. Dębe Wielkie odbyły
się gminne zawody sportowo poŜarnicze. Głównymi współorganizatorami byli
Zarząd Gminny ZOSP RP w Dębem Wielkim, Komenda Powiatowa Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Urząd Gminy Dębe Wielkie.
Na linii startu stanęły jednostki OSP Dębe Wielkie, OSP Górki, OSP
Jędrzejnik, OSP Ruda, OSP Cyganka oraz gościnnie z terenu gm. Halinów OSP Cisie i
OSP Okuniew. Łącznie do zawodów przystąpiło 7 druŜyn seniorów oraz 4 druŜyny
MDP z czego jedna w kategorii D (dziewcząt). Zawody odbywały się wg regulaminu
z 2011 roku, kaŜda z druŜyn miała do pokonania dwie konkurencje. W pierwszej
ochotnicy musieli się zmierzyć w sztafecie 7 x 50m z przeszkodami, a w drugiej
wykonać zadanie bojowe. MłodzieŜowe druŜyny, ze względu na bezpieczeństwo
niektóre elementy w zadaniach pokonywały w ustalony z sędzią głównym przed
rozpoczęciem zawodów sposób. Nad prawidłowym przebiegiem oraz dyscypliną
zawodników czuwał Dowódca JRG bryg. Stanisław Maciejec.
Kilka minut po godz. 10 jako pierwsza wystartowała druŜyna z Cisia.
Konkurencje przebiegały sprawnie, na przemian druŜyny seniorskie i młodzieŜowe
pokonywały tor 350 m. Doping publiczności pomagał zawodnikom pokonywać
kolejne metry biegu z przeszkodami. A przeszkody nie były łatwe, ogromne
problemy niektórym ochotnikom sprawiało przeskoczenie dwumetrowego rowu,
albo półtora metrowej wysokości ściany.
Po bardzo wyczerpującej kondycyjnie sztafecie przyszedł czas na zadanie bojowe.
"Stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na wysokości dwóch odcinków W-75,
linie gaśnicze z dwóch odcinków W-52, rota I obrócenie lub złamanie tarczy, rota II
przewrócenie pachołków, na linię startu w tył rozejść się", takim rozkazem po
otrzymaniu zgody od sędziego zaczynała się konkurencja, juŜ za samo złe wydanie
rozkazu moŜna było otrzymać punkty karne. Tu jednak zaskoczenia nie było,
zarówno seniorzy jak i młodzieŜowi dowódcy druŜyn wykuli formułę na pamięć.
Zostało juŜ tylko wykonanie zadania. Miłośnicy ochotniczej działalności mogli tu
nacieszyć nie tylko oko ale i usłyszeć ten cudny dźwięk odpalanych motopomp na
syrenoskim silniku. Te bardzo czułe i delikatne maszyny potrafią odmówić
współpracy w najmniej oczekiwanym momencie i godziny przygotowań do zawodów
idą na marne.
Zawody przebiegały w znakomitej atmosferze i sprzyjającej aurze. Swoimi
osobami zawody zaszczycili goście tacy jak Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Burmistrz Miasta Halinów Adam Ciszkowski, Radny Powiatowy a
zarazem W-ce Prezes Zarządu OSP Okuniew Ireneusz Piasecki. Swoje druŜyny
wspierali naczelnicy i prezesi.
Po wyczerpującej walce, na mecie czekały oczywiście nagrody. Burmistrz Adam
Ciszkowski wręczył druŜynom OSP z terenu gm. Halinów pamiątkowe puchary i
dyplomy w podziękowaniu za podjęcie wyzwania. Ostatecznie zostały wręczone
puchary i dyplomy za zajęte miejsca, i tak:
Gmina Halinów:
za zajęcie I miejsca nagrodę otrzymała druŜyna z OSP Cisie
za zajęcie II miejsca nagrodę otrzymała druŜyna z OSP Okuniew
w kategorii MDP za zajęcie pierwszego miejsca puchar oraz dyplom odebrał
dowódca młodzieŜowej druŜyny z OSP Cisie
Gmina Dębe Wielkie:
za zajęcie I miejsca nagrodę odebrała druŜyna z OSP Jędrzejnik
za zajęcie II miejsca nagrodę odebrała druŜyna z OSP Dębe Wielkie
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za zajęcie III miejsca nagrodę otrzymała druŜyna z OSP Ruda
za udział w zawodach pamiątkowe dyplomy otrzymały druŜyny z OSP Górki i OSP
Cyganka które uplasowały się kolejno na IV i V miejscu
natomiast w kategorii MDP dwa pierwsze miejsca otrzymały druŜyny z OSP Ruda
w kategorii D (dziewczęca druŜyna), oraz OSP Górki w kategorii C (chłopięca
druŜyna)
za II miejsce statuetkę oraz pamiątkowy dyplom otrzymała druŜyna z OSP Dębe
Wielkie
Podsumowując, trzeba powiedzieć, Ŝe zawody odbyły się w sportowym duchu walki
i na zasadach fair play, duŜo znakomitej zabawy, uśmiechów i Ŝartów potwierdza
tylko słuszność i potrzebę organizowania zawodów sportowo poŜarniczych. Czas
przed zawodami wykorzystany na ćwiczeniach na pewno zostanie spoŜytkowany w
czasie całorocznego okresu przy akcjach ratowniczo gaśniczych. Dobra zabawa oraz
wraŜenia to pamiątka która na długo zastanie nam w pamięci i niejednokrotnie w
straŜackim gronie będziemy wspomnieniami do niej wracać. Trzeba oczywiście
nadmienić o przepysznej grochówce, przyrządzonej przez niezastąpionego kucharza
Dh. Tadeusza Wójcika i jego asystenta Dh. Adama Piotrkowicza. Po zasłuŜonym
posiłku i odpoczynku widać było kolejno odjeŜdŜające auta straŜackie.
Wygranych czeka udział w Powiatowych zawodach sportowo poŜarniczych, a
pozostałym Ŝyczymy jak najmniej wyjazdów i obyśmy za rok znowu spotkali się
wszyscy w tym samym gronie.

