Spotkanie noworoczne strażaków ochotników
Strażackie spotkania na początku każdego roku stały się już tradycją, dzięki której
ochotnicy

mają

możliwość

wspólnego

dzielenia

się

swoimi

spostrzeżeniami

i doświadczeniem o ratownictwie.
Na tegoroczne uroczystości, które odbywały się 17 stycznia w świetlicy wiejskiej w
Siedleczku, przybyli strażacy z terenu miasta i gminy Wągrowiec, przedstawiciele władz
samorządowych i państwowej straży. W imieniu organizatorów, którymi byli Zarząd
Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedleczku,
wszystkich przybyłych powitał Szymon Manikowski, prezes miejsko – gminny związku.
– „Strażakiem trzeba się urodzić, tego nie można się nauczyć”

- powiedział Andrzej

Kuraszkiewicz, prezes zarządu powiatowego związku. Dodając – „był to dobry rok
w pozyskiwaniu subwencji, dzięki którym dokonano zakupu sprzętu ratowniczego,
samochodów bojowych, umundurowania strażackiego dla jednostek na terenie powiatu”.
Słowa uznania dla działalności ratowniczej wyrazili przedstawiciele władz samorządowych.
–„Dzięki wam ludziom żyje się bezpieczniej i wygodniej, gdyż zawsze wsłuchujecie się
w dźwięk syreny, która nawołuje was do niesienia pomocy” – pochwalił strażaków
Przemysław Majchrzak, wójt Gminy Wągrowiec. Dając nadzieję ochotnikom, że w ciągu
roku do jednej z remiz zostanie dostarczony kilkuletni pojazd pożarniczy. Będący po raz
pierwszy na spotkaniu noworocznym ochotników, burmistrz miasta Wągrowca, Krzysztof
Poszwa podziękował zebranym za społeczne zaangażowanie. –„Bezpieczeństwo publiczne
jest jednym z obowiązków samorządu lokalnego” – powiedział wągrowiecki burmistrz.
W 2014 roku na terenie powiatu było 648 miejscowych zagrożeń w tym 202 pożary,
w których brali również udział strażacy – ochotnicy – zakomunikował Krzysztof Klupś,
komendant Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu. Z radością oznajmił, że w minionym
roku komenda powiatowa wzbogaciła się m. in. w łódź ratowniczą, sprzęt do szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wysokościowego. W dalszej części uroczystości
głos zabrał Jacek Bielawski, wiceprzewodniczący rady powiatu oraz przewodniczący rad
gminnych, którzy wyrazili ciepłe słowa pod adresem strażaków – ochotników. Po czym
wszyscy delektowali się przygotowanymi przez miejscowe kobiety specjałami kulinarnymi
i dzielono się wspomnieniami.
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