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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY W DORUCHOWIE
dowanych i udzielić pomocy osobom,
które potrzebowały jej w pierwszej kolejności.
Później zawodnicy udali się na lotnisko w Przytocznicy. Tam samolot, który
podchodził do lądowania, został zrzucony przez powietrze - wypadły z niego
dwie osoby, którym trzeba było pomóc
jeszcze przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.
Kolejny punkt to staw przy młynie Dąbrówka. Tu trzeba było udzielić pomocy mężczyźnie, który wraz
z synem wykonywał prace wodne
i zasłabł; w chwili przybycia ratowników poszkodowany tonął na środku głębokiego stawu. Na szczęście mężczyzna był asekurowany przez linkę ratowniczą i strażacy wyciągnęli go z wody za
pomocą tej linki, po czym udzielili mu
pomocy już na brzegu. Ostatnia konkurencja odbywała się nad stawem Kasandra w Doruchowie - druhowie otrzymują
informację, że znajduje się tam osoba
będąca pod wpływem dopalaczy, która
spadła z dachu. Ich działania są trochę
utrudnione, cały czas przeszkadzają im

młodzi, pijani nastolatkowie. Ponadto
poszkodowanego trzeba podpiąć do
linek i przeprowadzić przez zawalający
się most.
To wszystkie zadania, z którymi
musieli zmierzyć się zawodnicy, choć
pozorowane, to jednak bardzo realne.
Coraz częściej to właśnie strażacy
jako pierwsi przybywają „na zdarzenia”
i to oni udzielają pierwszej pomocy; konkurencje, jakie wykonywali, miały również na celu podniesienie ich dotychczasowych kwalifikacji.
Jak się okazało, ze wszystkim najlepiej poradzili sobie druhowie z OSP
w Ostrzeszowie i to oni zostali zwycięzcami Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
Gratulujemy! Od nas też będzie miś dla drugiej druhny.
A. Ławicka

SĘDZIOWIE - RATOWNICY
MEDYCZNI:
konkurencja powietrze:
- Robert Radziszewski, Piotr Marciniak;
konkurencja woda:
- Łukasz Klósak, Sławomir Puławski;
konkurencja ziemia:
- Mariusz Jankowski, Błażej Piękny.

Fot. OSP Ostrzeszów

Na
pomysł
zorganizowania
Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy wpadli strażacy z OSP w Doruchowie wraz ze swoją gminą. Zawody
odbyły się 5 września; wzięli w nich
udział nie tylko druhowie z jednostek
OSP w naszym powiecie, ale również
strażacy z PSP z Ostrzeszowa, Ostrowa
Wlkp., Kępna, Kalisza i Oleśnicy.
Uczestnicy musieli wykazać się
umiejętnością udzielania pierwszej
pomocy przy pozorowanych zdarzeniach. Ponadto sprawdzana była także
ich wiedza teoretyczna. Nad wszystkim
czuwały komisje (zazwyczaj ratownicy
medyczni), które oceniały, czasem i bardzo surowo!, wykonaną przez strażaków
pracę. Konkurencje odbywały się w różnych zakątkach Doruchowa i okolic jednostkom powierzono cztery zadania.
Rozpoczęto od symulacji wypadku
masowego na boisku sportowym
w Doruchowie - w którym ucierpiało
wiele osób. Środki i możliwości strażaków były znikome, a liczba poszkodowanych duża. Każda z drużyn musiała
odpowiednio „posegregować” poszko-

Wyniki zawodów
Kategoria PSP:
I miejsce - PSP Oleśnica
II miejsce - PSP Ostrów Wlkp.
III miejsce - PSP Ostrzeszów

Kategoria OSP:
I miejsce - OSP Ostrzeszów
II miejsce - OSP Kobyla Góra
III miejsce - OSP Grabów nad Prosną

DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE
Policjanci z KPP w Ostrzeszowie
rozpoczęli program prewencyjny pod
nazwą „Dopalacze niszczą życie”.
Pierwszym etapem była projekcja filmu
adresowana do gimnazjalistów oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas spotkania, które odbyło się 4
września w kinoteatrze „Piast”, młodzież
nie tylko obejrzała film, ale wysłuchała
kilku referatów na temat szkodliwości dopalaczy. Mówiła o tym przedstawicielka Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie.
Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny
Powiat”, Zbyszko Szmaj, nawiązał do
czasów, kiedy pełnił funkcję dyrektora
ZS nr 1 w Ostrzeszowie; już wtedy niektórzy uczniowie zażywali środki odurzające i trzeba było z tym problemem
walczyć.
O skutkach prawnych, wynikających
z posiadania środków odurzających narkotyków, dopalaczy, mówili funkcjonariusze Policji.
Choć problem z zażywaniem dopalaczy nie jest niczym nowym, to jednak
w ostatnim czasie bardzo się nasilił. Są
nawet ofiary śmiertelne, nie mówiąc już

o coraz powszechniejszych uzależnieniach i ich następstwach.
Niestety, ostrzeszowska młodzież
również nie jest wolna od problemu, co
zostało odnotowane przez policję. Dlatego funkcjonariusze z dużym zaangażowaniem włączyli się do programu prewencyjnego, mającego na celu przede
wszystkim zniechęcenie młodzieży do
tego typu używek.
Trzeba zewrzeć szeregi i skutecznie wypowiedzieć walkę „handlarzom
śmierci”, by ustrzec młodzież przed
„demolowaniem” ich życia i zdrowia, by
ją po prostu chronić.
Według niektórych nauczycieli, film
był raczej mało przekonujący i niekoniecznie musiał robić wrażenie na
uczniach, jednak podjęcie inicjatywy
profilaktycznej na pewno jest ważnym
krokiem w dobrym kierunku.
sm

Zdobywcy I miejsca - OSP Ostrzeszów.

Organizatorzy serdecznie dziękują
swoim partnerom:
Ratownictwu Medycznemu „Wawrzyniak” Ostrzeszów, Grabowskiemu Centrum Ratowniczemu, Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu, Państwowej Straży
Pożarnej w Ostrzeszowie oraz głównemu sponsorowi mistrzostw: firmie
MODEST Zbigniew Serafinowski.

