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WOPR
- praca z potrzeby serca

Z prezesem spotkaliÊmy si´ na ciechociƒskiej przy-
stani, która stanowi nie tylko siedzib´ WOPR, ale jest
miejscem spotkaƒ mieszkaƒców, kuracjuszy, turystów,
którzy przychodzà, by w spokoju posiedzieç i popatrzeç
na Wis∏´ bàdê przep∏ynàç si´ statkiem po rzece. Jednym
s∏owem mo˝na sp´dziç tu czas z korzyÊcià dla siebie
i rodziny. Wielu mieszkaƒców cumuje tak˝e na przys-
tani swoje motorówki czy ∏ódki.

- Ilu cz∏onków liczy WOPR w Ciechocinku?
- Niedawno osobiÊcie dokona∏em weryfikacji wszyst-

kich osób nale˝àcych do naszej organizacji. Jest ich
146.

- Jakim sprz´tem mo˝ecie si´ pochwaliç?
- Sprz´t mamy co prawda sprawny - to trzy ∏odzie

motorowe, które sà w sta∏ym u˝ytkowaniu patrolowym,
jednak sà to jednostki stare…Utrzymywane sà kosztem
ogromnego nak∏adu pracy naszych dzia∏aczy. Z pew-
noÊcià przyda∏oby si´ wymieniç ten sprz´t…Mam na-
dziej´, ˝e b´dzie to proces, który rozpocznie si´ ju˝
od przysz∏ego roku.

- Z jakimi jednostkami wspó∏pracujecie?
- Ludzie sk∏adajàcy si´ na WOPR to równie˝ stra˝a-

cy, policjanci i ratownicy. Wi´kszoÊç z nich uzyska∏o
wszystkie swoje uprawnienia ratownicze w∏aÊnie
w naszej organizacji. Dzia∏ajà nieodp∏atnie, jest to
praca wyp∏ywajàca z potrzeby serca. Wszyscy wyroÊliÊ-
my w tej organizacji, która ma korzenie w dzia∏alnoÊ-
ci pierwszego prezesa WOPR, naszego pierwszego
trenera - Zdzis∏awa Komosiƒskiego.

- Szkolicie tak˝e m∏odzie˝…
- Tak, zgadza si´. Odbywajà si´ u nas kursy szkole-

niowe na wszystkie stopnie ratownicze. W najbli˝szym
czasie zapowiada si´ reforma szkoleniowa - Minister-
stwo Spraw Wewn´trznych nadaje  koncesje takim
jednostkom jak my i dopiero po otrzymaniu takiej
koncesji b´dziemy mogli ju˝ nied∏ugo szkoliç tylko
i wy∏àcznie na jeden stopieƒ ratownika WOPR.

- Wiem, ˝e m∏odzi ludzie, których szkolicie, odno-
szà sukcesy w konkurach zwiàzanych z ratownictwem
wodnym.

- JesteÊmy z tego dumni. Nasza dru˝yna: Patrycja
Kowalewska, Mateusz Kowalewski, ¸ukasz Szczerbetka,
Mateusz Szczerbetka, Damian Fràczek, Patryk Leszczyƒ-
ski, Adrian Osiƒski i Asia Litwin zaj´li 3 miejsce w Mi-
strzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Ratownictwie Wodnym. Z kolei Damian Fràczek
zosta∏ mistrzem województwa w rzucie ko∏em ratow-
niczym. Jest to powrót Ciechocinka na podium, dlatego
˝e w przesz∏oÊci zawsze dominowaliÊmy w wojewódz-
twie. W tym roku pokonaliÊmy Toruƒ i Bydgoszcz!
M∏odzie˝ uczymy nie tylko sztuki ratowniczej, ale zwy-
k∏ej codziennej pracy. PoÊwi´cajà swój czas na remont
kajaków czy ∏odzi ratowniczych, uczà si´ szkutnictwa.

- Jak wyglàda poziom bezpieczeƒstwa na rzece
w naszym powiecie?

- Poziom bezpieczeƒstwa wzrós∏. Wià˝e si´ to oczy-
wiÊcie z finansowaniem jednostki WOPR. JeÊli zastrzyk
pieni´dzy na dzia∏alnoÊç organizacji jest regularny,
wszyscy wiedzà, ˝e WOPR dzia∏a i z regu∏y nie zdarzajà
si´ utoni´cia. Prze˝ywaliÊmy kryzys w jednostce, kiedy
to zabrak∏o funduszy na nasze funkcjonowanie. Wów-
czas utoni´ç i sytuacji utraty zdrowia by∏o Êrednio 4
przypadki w sezonie. To bardzo du˝o. W wi´kszoÊci
byli to mieszkaƒcy Ciechocinka. Od kilku lat nie ma
takich przypadków w ogóle. Dla miasta i spo∏eczeƒstwa
jest to korzyÊç niewymierna, nie da si´ przeliczyç zdro-
wia ludzkiego na pieniàdze.

- To rzeczywiÊcie wspania∏a statystyka, ale pod-
parta ci´˝kà pracà wielu osób…

- To prawda. Sam jako prezes nie podo∏a∏bym,
gdyby nie praca dzia∏aczy. Chcia∏bym podkreÊliç tu
wspania∏à rol´ kolegów Jana Dziedzica i Dariusza Dzi´-
gelewskiego - wiceprezesów, cz∏onka zarzàdu Wiktora
Sawickiego i naszego „super dzia∏acza”, który opiekuje
si´ z ramienia wojska naszà dru˝ynà, pomaga w szko-
leniu ratowników - Maciej Mik∏aszewicz.

Warto tu podkreÊliç pomoc ze strony miasta. Tylko
Ciechocinek wspiera finansowo naszà jednostk´. Po-

Przy przystani rzecznej w Ciechocinku ju˝ od 35 lat dzia∏a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
W okresie letnim przystaƒ stanowi tak˝e g∏ównà baz´ szkoleniowo-patrolowà na akwenie, który okala
uzdrowisko. Z prezesem WOPR w Ciechocinku - S∏awomirem Handziukiem rozmawialiÊmy o obecnej
sytuacji ciechociƒskiej jednostki.

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

fot. K. Jasiƒska

Prezes S∏awomir Handziuk, wiceprezes Jan Dziedzic oraz M∏odzie-
˝owa Dru˝yna WOPR.




