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zagrożenia. By móc sprostać na co
dzień stawianym wyzwaniom, Naszym Strażakom Ochotnikom niezbędne jest
specjalistyczne wyposażenie i narzędzia niosące docelową pomoc i czyniące tę
szlachetną i piękną służbę jeszcze efektywniejszą.
XIV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie zwołana 27 października 2011r stała się
doskonałą okazją do wręczenia jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Dębe Wielkie specjalistycznego sprzętu. Fundusze na zakup wyposażenia
pochodziły ze środków Urzędu Gminy w kwocie 31 950 zł oraz ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 22 000 zł
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy kolejny już raz, była miejscem gminnej
uroczystości, gościła zaproszonych w osobach: Pana Artura Pozorka Pełnomocnika
Zarządu Województwa Mazowieckiego, St. bryg. mgr inż Jarosław Ufnala –
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, ST kpt. mgr inż.
Artura Zalewskiego – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Prezesów i Naczelników
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dębe Wielkie oraz
Radnych Rady Gminy Dębe Wielkie, Sołtysów poszczególnych Sołectw Gminy oraz
pracowników Urzędu.
27 października z rąk Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz Pana Artura Pozorka –
Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego jednostki OSP otrzymały
specjalistyczne wyposażenie.
Jednostce OSP w Dębem Wielkim służyć będzie Motopompa TOHATSU VC 82ASE,
Jednostce OSP w Górkach pracę ułatwiać i usprawniać będzie Motopompa HONDA
WT 40X z wyposażeniem. Jednostka OSP w Jedrzejniku otrzymała Motopompę
HONDA WT40X z wyposażeniem, Jednostki OSP w Cygance i w Rudzie otrzymały
Piły do betonu i stali STIHL TS 700.
Wyrażamy nadzieje iż nowoczesny sprzęt, sprosta zadaniom stawianym Naszym
Strażakom zadaniom. Wszystkim członkom służby pożarniczej życzymy, by w jak
najbardziej odczuwalny sposób ich praca stała się dla nich samych bardziej

bezpieczną, oraz aby przekazany sprzęt okazał się użytecznym aby nieść pomoc
wszystkim potrzebującym w ratowaniu ich dobytku, ochronie środowiska naturalnego
oraz wszelkich dóbr wspólnych.

