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Nagroda za ślizg w błocie
17.09.2013.

CHOSZCZNO &ndash; KOŁKI W ubiegły weekend w Szczawnicy odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada
Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP. Gminę Choszczno reprezentowały żeńska i męska drużyna OSP z
Kołek. W stawce ponad 40 ekip panie okazały się bezkonkurencyjne, natomiast panowie zajęli drugie
miejsce. Niewątpliwą bohaterką imprezy została kołeczczanka WIESŁAWA ŚWITAJ, która otrzymała
dodatkową nagrodę za&hellip; heroiczny ślizg na linię mety usytuowanej w kałuży z błotem.

Zawody rozegrano w Palenicy koło Szczawnicy (woj. małopolskie) i tak
naprawdę to było takie pierwsze wydarzenie, na którym miały okazję
zmierzyć się ze sobą ekipy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
całej Polski. Strażaków &ndash; ochotników z województwa zachodniopomorskiego
reprezentowały żeńska i męska drużyna z OSP w Kołkach. Ci otwarcie
mówią, że dla nich był to debiut w tak dużej imprezie.

- Pierwszego dnia nasze ekipy musiały się zmierzyć z dość niespotykanym
torem przeszkód. Bieg po równoważni nikogo raczej nie zaskoczył, ale już
przeciąganie samochodu terenowego, slalom z poszkodowanym leżącym na
desce ortopedycznej czy też przerzucanie ciężkiej opony, to raczej
konkurencje, których zazwyczaj nie trenujemy &ndash; opowiada KRZYSZTOF
GROMADZKI, naczelnik OSP z Kołek. W tym dniu wśród mężczyzn triumfuje
ekipa z Pcimia, a wśród kobiet przyjemne dla nas zaskoczenie, bo
zdecydowaną przewagę nad rywalkami obejmują dziewczyny z Kołek.

Drugi dzień był jeszcze trudniejszy. Tu zawodnicy musieli pokonać tor
wytrzymałościowy, który miejscowi nazwali &bdquo;pienińską bojówką&rdquo;. &ndash; M.in.
przenosili motopompę, worki z piaskiem lub biegali z aparatami
powietrznymi, a wszystko trzeba było pokonać nie indywidualnie lecz
zespołowo &ndash; tłumaczy naczelnik. &ndash; Ekipa z Pcimia nie dała sobie odebrać
zwycięstwa, choć trzeba przyznać, że strażacy z Kołek bardzo mocno ich
naciskali &ndash; redaktor STANISŁAW ZACHWIEJA z www.szczawnica.pl podkreśla,
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że rywalizacja między tymi ekipami była wyjątkowo zacięta. W tym starcie
nasze panie uplasowały się na drugim miejscu i to wystarczyło by
zwyciężyły w klasyfikacji generalnej. Wyjątkowym zaangażowaniem w tej
walce popisała się WIESŁAWA ŚWITAJ, która by wygrać z rywalkami, tuż
przed metą wykonała ślizg rozpaczy w kałuży pełnej błota. Za ten czyn
organizatorzy wyróżnili ją specjalną nagrodą. Oprócz naszej bohaterki w
składzie KDP Kołki znajdują się: GABRIELLA ŁUCZYŃSKA, MAGDALENA
GOŁAWSKA, MARTA WIĄCZEK, MONIKA KRASZEWSKA i AGNIESZKA TOMCZYK. Ekipie
męskiej przewodniczył relacjonujący nam to wydarzenie naczelnik K.
Gromadzki oraz zawodnicy: MACIEJ ŚWITAJ, ŁUKASZ ŚWITAJ, MATEUSZ
WOJCIESZAK, KACPER WOJCIESZAK i RADOSŁAW ZGANIACZ. Na dołączonym do tego
tekstu fotoreportażu widać nagrody, które kołeccy ochotnicy otrzymali
za pierwsze i drugie miejsce. &ndash; Dwa węże tłoczne, trzy hełmy, siedem par
specjalistycznych rękawic no najważniejsze, czyli nagroda w wysokości dwa tys. zł &ndash; K.
Gromadzki wylicza trofea, z którymi powrócili do Kołek.
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