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Pokazy OSP w Ciechocinku

Wydarzenia na stadionie poprzedzi∏a parada ulicami
miasta. Nast´pnie wozy stra˝ackie jednostek PSP i OSP
z: Ciechocinka, Aleksandrowa Kuj., Straszewa, Konecka,
S∏u˝ewa, Nieszawy, Racià˝ka, Wo∏uszewa i Zbrachlina
przyby∏y na stadion. Tutaj odby∏y si´ pokazy z ratownic-
twa technicznego, ci´cie samochodu, gaszenie palàce-
go si´ pojazdu, ewakuacja poszkodowanego karetkà
pogotowia. Na stadionie pojawi∏y si´ ca∏e rodziny.
Dzieci mog∏y pobawiç si´ w stra˝aków, uczàc si´ ob-
s∏ugi stra˝ackiego w´˝a po˝arniczego czy zasiadajàc
za kierownicà wozu stra˝ackiego.

Poprzez dzisiejsze pokazy chcemy przybli˝yç lu-
dziom, czym zajmujemy si´ na co dzieƒ, jak dzia∏a-
my - powiedzia∏ S∏awomir Rybarczyk, prezes Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku, który od lutego
br. piastuje to stanowisko.

Prezes OSP przybli˝y∏ nam pokrótce sposób funk-
cjonowania OSP:

- Jakim sprz´tem mo˝e pochwaliç si´ ciechociƒska
OSP?

- Niestety pochwaliç si´ nie mo˝emy. W naszym
posiadaniu jest stary, czternastoletni Lublin. W naj-
bli˝szym czasie planujemy wnioskowaç do w∏adz
miasta o zakup sprz´tu. Przyda∏by si´ nowy, tym
bardziej ˝e mamy wyszkolonych druhów, którzy prze-
szli z Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do OSP. ChcielibyÊ-
my tak˝e zainwestowaç w ratownictwo wodne. Mamy
wszystkie uprawnienia do p∏ywania, brakuje nam
tylko funduszy i sprz´tu.

- Ilu stra˝aków liczy OSP w Ciechocinku?
- Mamy 43 stra˝aków, w tym po∏owa nale˝y

do PSP. Zatem mo˝emy poszczyciç si´ naprawd´
wyszkolonà za∏ogà.

- Czy zawód stra˝aka jest dla ka˝dego?
- Na pewno nie. Stra˝ po˝arna uczy wielu rzeczy

na co dzieƒ: pokory i zrozumienia, tego jak mo˝emy

pomagaç - nie tylko sobie, ale innym ludziom. B´dàc
przy wypadkach, cz´sto musimy udzielaç tak˝e wspar-
cia psychicznego poszkodowanym. Poza tym wcià˝
si´ doszkalamy, tak˝e na tematy pomocy przedme-
dycznej. Nie jest to ∏atwy zawód, nale˝y mieç do nie-
go powo∏anie.

- Podobno m∏odzi ludzie ucz´szczajàcy jeszcze
do szko∏y tak˝e mogà zapisaç si´ do OSP?

- Tak, oczywiÊcie. Tym bardziej jeÊli wià˝à swoje
przysz∏e zawodowe ˝ycie w∏aÊnie z byciem stra˝a-
kiem. Taki wolontariat w OSP daje punkty na egzami-
nach do Szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Poza tym
dla osób dzia∏ajàcych w OSP organizujemy szkolenia
na m∏odszego ratownika. Do OSP mo˝e zapisaç si´
osoba, która ukoƒczy∏a 16 rok ˝ycia.

- Jak wyglàda zakres obowiàzków takich m∏odych
ludzi w OSP?

- Dzia∏ajà jak ka˝dy z nas - mogà normalnie ucze-
stniczyç w akcjach, zarówno gaÊniczych, jak i przy
wypadkach.

- Czy wielu takich m∏odych ludzi dzia∏a w OSP Cie-
chocinek?

- Tutaj mo˝emy si´ pochwaliç, gdy˝ ju˝ dwie m∏ode
osoby z OSP ukoƒczy∏y Szko∏´ G∏ównà S∏u˝by Po˝ar-
niczej, kolejne dwie Szko∏´ Aspirantów PSP w Pozna-
niu,a ju˝ kolejni m∏odzi ludzie przygotowujà si´
do egzaminów do szkó∏ PSP.       Red.

11 maja na stadionie miejskim OÊrodka Sportu i Rekreacji odby∏y si´ pokazy samochodów i sprz´-
tu stra˝ackiego z naszego powiatu zorganizowane przez zarzàd Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ciecho-
cinku.
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