Nowa jednostka w OSP Runowo
Jednogłośnie zdecydowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie o
wyodrębnieniu we własnej strukturze Jednostki Operacyjno – Technicznej. Co daje pewne
możliwości w pozyskiwaniu dodatkowych środków na działalność ratowniczo – pożarniczą.
W raz z początkiem roku jednostki OSP przeprowadzają zebrania sprawozdawcze,
podczas których podsumowywana jest działalność za miniony rok. Jedną z pierwszych
jednostek na terenie wągrowieckiego oddziału miejsko – gminnego takie zebranie
przeprowadziła OSP w Runowie, które odbyło się 10 stycznia w świetlicy wiejskiej.
W 2014 roku jednostka brała udział w 15 akcjach ratowniczo – gaśniczych i likwidacji
miejscowych zagrożeń – tak poinformował zebranych Radosław Sierpowski, naczelnik
miejscowej OSP. Ponadto ochotnicy brali czynny udział w działalności kulturalno –
wychowawczej, jak: piknik strażacki, majówka, byli współorganizatorem eliminacji
gminnego turnieju wiedzy pożarniczej. Działalność strażaków można było również dostrzec
przy zabezpieczaniu: biegów w Żelicach, spotkaniach młodych na Lednicy, uroczystościach
kościelnych, a także przy obsłudze technicznej podczas wojewódzkich zawodów sportowo –
pożarniczych.
W minionym roku OSP w Runowie odniosła kilka znaczących sukcesów podczas
zawodów sportowo – pożarniczych na szczeblu miejsko – gminnym: pierwsze miejsce w
kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, natomiast na drugiej pozycji uplasowali się
seniorzy. Kolejnym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w Powiatowym
Konkursie Krwiodawstwa organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu.
Również podwyższali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa; Tomasz Fludra,
Radosław Sierpowski, Łukasz Wiatrowski, Grzegorz Trafas i Oskar Wojtych zdobyli
kwalifikacje ratownika KPP, a pięciu kolejnych druhów ukończyło kurs podstawowy.
Jednostka także wzbogaciła się w potrzebny sprzęt ratowniczy: torbę PSP R1, deskę
ortopedyczną, szyny kramera, mundury wyjściowe, przyczepkę i narzędzia ratownicze.
Za wartość kilkuset złotych wykonali prace społeczne wokół kościoła parafialnego i
kostnicy, zamontowano rynny na remizie, a także postawiono ławeczkę.
Z saldem dodatnim zakończyli miniony roku runowscy strażacy – tak poinformował
zebranych Rafał Wojtych, skarbnik OSP, plan działalności na 2015 rok przedstawił Tomasz
Fludra – prezes OSP, po czym działalność podsumował Franciszek Poszwa, przewodniczący
komisji rewizyjnej. Z entuzjazmem druhowie przegłosowali jednogłośnie przedstawione
dokonania i zamierzenia.
Zakres działalności wydzielonej Jednostki Operacyjno – Technicznej kategorii IV objaśnił
Łukasz Wiatrowski – sekretarz OSP.
Miłym akcentem było wręczenie świadectw ukończenia szkolenia podstawowego,
które prowadziła Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu. Natomiast Zarząd Miejsko –
Gminny Związku OSP RP nadał odznaki za wysługę lat, które otrzymali: Jerzy Piechowiak i
Henryk Mańko (40 lat), 35 – lat Wiesław Pisarek, za 5 lat służby: Agata Malewska, Marzena
Poszwa, Paweł Przybył, Mateusz Przybył, Paweł Poszwa, Bogusz Pastucha, Norbert Langner
Mateusz Langner.
Do honorowego dawstwa krwi i szpiku zachęcał Jan Maćkowiak – prezes
wągrowieckiego PCK, który również omówił obowiązujące przywileje dla zasłużonych
dawców.
- „Jesteście jedną z prężniejszych jednostek strażackich na ternie miasta i gminy” – pochwalił
zebranych Grzegorz Manikowski – komendant wągrowieckiego oddziału miejsko –
gminnego. Zachęcał również do udziału w organizowanych szkoleniach oraz przedstawił
działalność zarządu miejsko – gminnego. Na turniej halowej piłki nożnej, który odbędzie się
24 stycznia w Skokach, zarząd miejsko – gminny będzie reprezentować OSP w Siennie.

- „Jestem zbudowana aktywnością moich wychowanków” – chwaliła strażaków Irena
Klawińska – nauczycielka, a obecnie radna gminy.
Oklaskami podziękowali wszyscy zgromadzeni Przemysławowi Majchrzakowi – wójtowi
Gminy Wągrowiec, a szczególnie najmłodsi ochotnicy, którzy z radosnym uśmiechem na
twarzy odebrali nowe komplety mundurów strażackich ufundowane przez władze gminy.
Podczas zebrania ochotnicy mieli okazję wykazać się szybkością działania, wybiegając ze
strażacką szybkością do ogłoszonego alarmu.
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