
W tym było coś 
magicznego… 

 
Mowa tutaj o sukcesie 

OSP Tarnów Opolski na VIII 
Powiatowych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych, które od-
były się 5 października 2013 
roku w Prószkowie. Ponad 15 
lat jednostka czekała na to, by 
stanąć na podium zawodów na 
szczeblu powiatowym! Godzi-
ny spędzone na treningach, 
przygotowanie psychiczne, 
niesamowity doping kibiców, 
ogromne chęci i jeszcze więk-
sza wiara w to, że w końcu się 
uda, zaowocowały tym, że 
drużyna z Tarnowa zajęła III 
miejsce. Jest to dla nas ogrom-
ny sukces!  

W zawodach rywali-
zowało ze sobą dwadzieścia 
jeden drużyn, w tym siedem w 
grupie C (kobiece). Wśród 
drużyn kobiecych najlepsze 
były ochotniczki z OSP Żelaz-
na, na drugim miejscu – za-
wodniczki z Dobrzenia Wiel-
kiego, a na trzecim - z Łub-
nian. Wśród drużyn męskich 
najlepsi okazali się zawodnicy 
z Łubnian, drugie miejsce zdo-
byli ochotnicy z Dębia, a trze-
cie – my, OSP Tarnów Opol-
ski. Nie ukrywamy, że różnice 
w uzyskanych czasach trzech 
pierwszych drużyn były napra-
wdę niewielkie. Zawodnicy 
startowali w dwóch konku-
rencjach - sztafecie pożarni-
czej 7x50 metrów z przeszko-
dami oraz ćwiczeniu bojo-
wym, które polega na zbudo-
waniu linii ssawnej i podłą-
czeniu jej do pompy oraz 
stworzeniu dwóch odcinków 
gaśniczych i strąceniu wodą 
przeszkód.  

W tytule artykułu na-
pisałam o magii. Odczuwało 
się ją w nieprawdopodobnych 
emocjach w trakcie zawodów, 
mocno zaciśniętych kciukach, 
wielkim skupieniu widocznym 
w oczach naszych zawodni-
ków. Magicznie kolorowy był 
też transparent przygotowany 
specjalnie na tę okazję przez 
dziewczyny z jednostki. Czary 
wzmocniła duma Zarządu OSP 
i władz gminy po starcie dru-
żyny z niewielkiej przecież 
miejscowości w powiecie 
opolskim. Niezwykła była też 
radość druhów przy odbieraniu 
Pucharu. To wszystko sprawia, 
że mimo iż to nie pierwsze 

miejsce, chcemy się chwalić! 
Chłopcy z OSP Tarnów Opols-
ki pokazali, że jeśli się pragnie 
i walczy, to wszystko jest mo-
żliwe. Wiara czyni cuda, ale 
tylko wtedy, gdy wkładamy 
wysiłek i działamy.  

Podsumowując: za-
wody były skarbnicą wrażeń 
dla ochotników z Tarnowa. 

Należy również wspomnieć, że 
przygotowanie i umiejętności 
okazały się ważniejsze, niż 
wydajność sprzętu. Pierwszy 
raz, wszystkie drużyny starto-
wały używając tej samej pom-
py (a nie każda jednostka 
swojej, jak dotychczas). Pew-
nie to również przyczyniło się 
do zdobycia przez tarnowską 

drużynę upragnionego po- 
dium. Ale może ważniejsze 
było zaangażowanie i wsparcie 
wszystkich członków tej nie-
zwykle zintegrowanej jednost-
ki?                   Katarzyna Zyła 

Gratulujemy druhom 
z Tarnowa Opolskiego! Ży-
czymy dalszych sukcesów! 
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