Noworoczne spotkanie strażaków ochotników
Strażacy – ochotnicy z terenu miasta i gminy Wągrowiec spotkali się na noworocznych
uroczystościach 4 stycznia w świetlicy wiejskiej w Runowie. Coroczne obchody stały się już
tradycją, dzięki której ochotnicy mają możliwość wspólnego spotkania i dzielenia się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami. W imieniu organizatorów, którymi byli Zarząd Oddziału
Miejsko – Gminnego Związku OSP RP i Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie wszystkich
przybyłych powitał Szymon Manikowski, prezes miejsko – gminny związku. Wiersz
zaczerpnięty z Wielkopolskiego Przewodnika Strażackiego odczytał strażakom – Tadeusz
Synoradzki, przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego. „Wracajcie ze wszystkich akcji
i jak najczęściej bądźcie tak jak dzisiaj ubrani w galowe mundury” – powiedziała Jolanta
Maciejewska, zastępca wójta gminy Wągrowiec. Przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec
Michał Nogalski optymistycznym akcentem zakomunikował, że władze gminy przyznały
dotację za zakup motopompy dla OSP w Ochodzy. „Jesteśmy teraz na uroczystości, jednak w
każdej chwili możemy być wezwani na poszukiwania” – poinformował Grzegorz
Manikowski, komendant miejsko – gminny związku. Do wszystkich życzeń przyłączył się
również Zenon Urbański, honorowy prezes, który powiedział „Miło spotkać się w gronie
strażackim”. Po uczczeniu minutą ciszy byłych strażaków – ochotników i odegrania hymnu
strażackiego, toast z okazji noworocznego spotkania wzniósł Tomasz Fludra, prezes OSP w
Runowie. W formie prezentacji Sz. Manikowski przedstawił dokonania strażaków z terenu
miasta i gminy, wśród których były zawody miejsko – gminne, wycieczka młodzieżowej
drużyny do muzeum i parku linowego, uroczyste obchody, ogólnopolski konkurs dla
młodzieży, zmiana komendanta powiatowego straży pożarnej oraz zwycięstwo OSP w Łeknie
podczas powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych w Mieścisku. Powracający z
odprawy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Andrzej Kuraszkiewicz, prezes
powiatowy związku poinformował o przekazaniu sprzętu przez władze wojewódzkie związku
oraz o wielkim znaczeniu działalności strażaków – ochotników, którzy niosą pomoc w
sytuacjach szczególnych. Zarząd i druhowie OSP w Runowie po raz kolejny sprawdzili się
przy organizacji uroczystych obchodów, podczas których wszyscy delektowali się
przygotowanymi specjałami kulinarnymi i dzielono się wspomnieniami ze społecznej
działalności strażackiej.
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