GMINA LIW

Gminny Dzień Strażaka oraz przekazanie nowego
samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Borzychach
5 maja br. na wiejskim boisku w Borzychach miał miejsce Gminny Dzień Strażaka połączony z przekazaniem i
poświęceniem nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzychach.
Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Miejsko –Gminnego OSP w Liwie, jednocześnie Wójt Gminy
Bogusław Szymański. Wśród przybyłych gości byli: st. Bryg. Ireneusz Królik – członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP, st. Bryg. Jarosław Soszyński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Mieczysław
Jaszczur – Przewodniczący Rady Gminy Liw oraz radni Rady Gminy Liw. W święcie wzięli udział strażacy z jednostek z
Grygrowa (gmina Stoczek), Ruchny, Liwa, Zająca, Starejwsi i Borzych.

OSP Borzychy posiadała do tej pory stary, wysłużony samochód, dlatego zostały podjęte w ubiegłym roku działania
aby jednostka została wyposażona w nowy pojazd. Pod koniec ub. roku działania te zakończyły się sukcesem. Dzięki
nowemu sposobowi podziału pieniędzy na ochotnicze straże pojawiła się możliwość uzyskania dotacji z budżetu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udało się zakupić nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki
Opel z przyczepą, który kosztował 200 tys. zł. Został on w całości sfinansowany z budżetu MSWiA. Słowa
podziękowania należą się Pani Wicemarszałek Marii Koc za pomoc w uzyskaniu dotacji oraz Panu Komendantowi
Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Po uroczystym wręczeniu kluczyków naczelnikowi OSP
Borzychy Mariuszowi Łojkowi poświęcenia samochodu dokonał ks. dr Adam Banaszek ze starowiejskiej parafii.
Następnie pojazd zademonstrował kierowca – mechanik Bogdan Stelmach.
Gminny Dzień Strażaka to dobry czas na podsumowanie działalności ochotniczych straży. Potencjał ratowniczy
jednostek gminnych jest następujący: 130 przeszkolonych, mogących brać udział w akcjach strażaków, 24 dowódców,
20 naczelników, 30 kierowców-mechaników, 28 strażaków posiadających ukończony kurs pierwszej pomocy
medycznej. Stan pojazdów przedstawia się następująco: 14 pojazdów, w tym 7 średnich, 4 lekkie i 2 pomocnicze. W
gminie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączone są trzy straże: OSP Liw, OSP Ruchna i OSP Wyszków.
W dniu strażackiego święta wszystkim strażakom zostały złożone podziękowania za dotychczasową służbę oraz
życzenia aby wszyscy strażacy cieszyli się szacunkiem i społecznym zaufaniem.
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