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N
owy wóz dla druhów z o -
chocina kosztowa  po-
nad 700 tys. z otych. 

Gmina Lipno na niego wyda a 412 
tys. z otych, zdobyto także dofi-
nansowanie w wysokości 300 tys. 
z otych od komendy g ównej PSP. 
Stary, ale sprany pojazd, który 
s uży  druhom, zosta  przekaza-
ny do OSP Chlebowo. 

- Nowy już dwa razy wzią  u -
dzia  w akcji. Pierwsza to pożar 
budynku w gminie Fabianki, 
gdzie sp oną  mężczyzna, a dru-
gi - pożar opuszczonego budyn-
ku w Ośmia owie. Dok adnie o -
trzymaliśmy go pierwszego grud-
nia- wyjaśnia Marek Lendzion, 
prezes OSP w ochocinie. 

- Jednostka mia a już stary 
wóz, a jest na granicy powiatu, 
potrzebny by  nowy samochód, 
który sprawnie ochroni koniec 
naszego powiatu. Ponadto OSP 
w ochocinie należy do KSRG - 
wyjaśnia Zbigniew Agaciński, 
prezes powiatowy związku OSP. 
- Uk ony dla gminy, która skorzy-
sta a z możliwości zakupu wozu 

i zabezpieczy a w budżecie 
pieniądze. Jednak, 

by dostać no-

wy samochód, trzeba spe nić 
określone kryteria. 

Strażacy mają jednak nadzie-
ję, że będzie s uży  tylko do ćwi-
czeń. W ubieg ym roku mieli po-
nad 20 wyjazdów, a dwa lata te-
mu aż 40. W OSP jest 28 druhów, 
w tym trzy kobiety. Jedna z pań 
wyjeżdża do akcji ratowniczych. 
W tym roku jednostka będzie ob-
chodzić 60 - lecie swojej dzia al-
ności. - Sprzętów mamy dużo, jak 
zawodowcy, brakuje 

nam jednak pieniędzy na wykoń-
czenie garażu - powiedzia  Marek 
Lendzion. 

Wszystko wskazuje  na to, że 
marzenie druhów się spe ni. Za-
rząd wojewódzki podczas uro-
czystości przekaza  20 tys. z o-
tych na ukończenie garażu dla 
nowego auta.  

Podczas spotka-
nia w ochocinie, 
na które 

przyjechali strażacy, druhowie 
z powiatu, w adze samorządowe 
i komendant wojewódzki PSP, 
prócz życzeń i prezentów by a też 
okazja do rozmów. W tym roku tu 
zorganizowano spotkanie nowo-
roczne. Kolejne przekazanie no-
wego auta odbędzie się w T u -

chowie. a
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Nowy wóz stra acki przyjechał 
do Łochocina, a stary do Chlebowa

a Ponad 700 tys. zł kosztował średni wóz pożarniczy dla ochotników

Stary wóz strażacki 
został przekazany 
OSP w Chlebowie

Uroczyste wręczenie kluczyków 
i dowodu rejestracyjnego kierowcy

Przyjechali druhowie 
z całego powiatu

Spotkanie noworoczne uśwetnił występ orkiestry 
dętej z Brzeźna. Wszyscy byli zgodnie, że muzyka 
w ich wykonaniu brzmi znakomicie
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Ks. Marek Trymers, 
kapelan strażaków 
poświecił nowe auto


