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"KRĘCIŁO NAS BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ" W WĄSOSZU
Pokazy ratownictwa na wodzie w wykonaniu policji, straży pożarnej, WOPR-u wprawiły w
zachwyt obecnych na festynie. Wszystko w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Oprócz tego gry, zabawy i konkursy organizowane przez zaprzyjaźnione instytucje.
24 lipca br. w Wąsoszu Burmistrz Szubina P. Mariusz Piotrkowski wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej
Policji w Bydgoszczy, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Prezesem Kujawsko –
Pomorskiego WOPR zorganizowali festyn.
Ten dzień ten był wyjątkowy dla lokalnej społeczności, ponieważ została oddana do użytku łódź ratunkowa „Pelikan” na
zakup, której pozyskano doﬁnansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W czasie festynu była możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19, bez wcześniejszej rejestracji.
W ramach tego przedsięwzięcia poszczególne służby zaprezentowały swoje umiejętności ratownicze, a także
zorganizowały stoiska proﬁlaktyczne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. Uczestnicy mogli wziąć
udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa kajakowego, pływania sportowego. Dorośli mogli sprawdzić
reakcję organizmu po zażyciu alkoholu poprzez alkogogle.
Każda z instytucji przygotowała liczne quizy, konkursy plastyczne i atrakcje dla wypoczywających nad wodą.
Promowano także funkcjonowanie nr 112 i 601 100 100 oraz prawidłowość zgłoszeń do operatorów numeru 112.
Kulminacyjnym punktem imprezy był pokaz działań ratowniczych na wodzie wszystkich służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo na akwenach.
W akcji edukacyjno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” wzięli udział policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Bydgoszczy, Toruniu, Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, strażacy z JRG Nr 1 w Bydgoszczy i
JRG Nr 2 w Szubinie, OSP w Szubinie, ratownicy Kujawsko – Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, WOPR Włocławek, Wdeckie WOPR, Sekcja Psów Ratowniczych WOPR Lipno, przedstawiciele MOGOPS w
Szubinie, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy wraz z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Nakle nad Notecią, Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
Nakielski Ośrodek Terapii i Uzależnień „Koliber”, Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Koło Turystów Górskich im. Klimka Bachledy z Kcyni, Swim Factory z Bydgoszczy.
Do kolejnego spotkania w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zapraszamy już w najbliższą sobotę, 31
lipca, do Połajewa w powiecie radziejowskim.
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