Obchody Dnia Strażaka
Uroczyste obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia awansów
i odznaczeń najbardziej zasłużonym strażakom zawodowym i ochotnikom
z terenu powiatu wągrowieckiego.
Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
15 maja przybyli m. in.: Stefan Mikołajczak – wiceprezes Zarządu
Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Tomasz Kranc – starosta
wągrowiecki, Andrzej Kuraszkiewicz – prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP RP w Wągrowcu, przedstawiciele gmin z powiatu
wągrowieckiego, komendy powiatowej policji, szpitala powiatowego,
sanepidu, nadleśnictwa, PCK, prezesi Zarządów Gminnych Związku OSP
RP, media.
Wszystkich powitał mł. bryg. Krzysztof Klupś, komendant powiatowy PSP
w Wągrowcu, który również przedstawił działalność ratowniczą
prowadzoną przez strażaków na terenie powiatu.
Podczas uroczystości wyższe stopnie służbowe otrzymali: mł. kpt.
Dariusz Wiśniewski, asp. sztab. Szymon Burzyński, st. asp. Dariusz Giza,
młodszych ogniomistrzów: Marek Piasecki, Maciej Przybylski, Krzysztof
Rożek, Piotr Słoma, a starszymi strażakami zostali: Paweł Szymaś i Paweł
Ciszewski.
Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń strażakom
– ochotnikom: Stefan Białożyński z OSP w Gołańczy został wyróżniony
Złotym Znakiem Związku, przyznanym przez Prezydium Zarządu
Głównego Związku OSP RP, które również przyznało medal honorowy im.
Bolesława Chomicza druhowi Miłoszowi Dychtowiczowi z OSP w Skokach.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał asp. sztab.
Piotr Wawrzyniak; brązowy mł. ogn. Krzysztof Rożek. Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu przyznał Mariuszowi
Poprawskiemu z OSP w Gołanczy tytuł działacza roku, a Romanowi
Drewsowi z OSP w Skokach tytuł strażaka roku. Najlepszą jednostką na
terenie powiatu została uznana OSP w Damasławku.
Za
szczególną
działalność
strażacką
„Nagrodą
Herby
Powiatu
Wągrowieckiego” został wyróżniony Mariusz Poprawski z OSP w Gołańczy,
którego wręczenia dokonali starosta Tomasz Kranc i przewodnicząca rady
powiatu Małgorzata Osuch.
Za wieloletnią działalność w promowaniu honorowego dawstwa krwi,
oddania powyżej 26 litrów tego bezcennego leku, mł. ogn. Marek Piasecki
otrzymał wyróżnienie, które wręczył Jan Maćkowiak, prezes PCK
w Wągrowcu.
- Jesteście pozytywnie nastawieni na ratowanie drugiego
człowieka – powiedział ks. prałat Andrzej Rygielski, kapelan powiatowy
strażaków, który zaprosił wszystkich na uroczystą mszę św., która
odbędzie się 31 maja o godz. 10.30 w kościele pw. św. Wojciecha
w Wągrowcu. Coroczne obchody kontynuowano w Ośrodku Edukacji
Leśnej, gdzie dzielono się swoimi wspomnieniami.

