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Rada Osiedla Nowy Fordon popiera idee istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Bydgoszcz – Fordon. Ma to szeroki udział w przedsięwzięciach społecznych mających na celu
propagowanie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz ekologii wśród mieszkańców.

Wspomniana jednostka od roku wpisana jest do Systemu Wspomagania Decyzji używanego
przez Państwową Straż Pożarną do zarządzania jednostkami, a w szczególności ich
dysponowania do zdarzeń. Czyni to OSP Bydgoszcz – Fordon podmiotem gotowym w każdym
momencie do ratowania życia i mienia ludzkiego.

Od ponad roku OSP czynnie działa jako instytucja ratownicza w Systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego, wskutek czego w przypadku braku Zespołu Ratownictwa
Medycznego na terenie Fordonu oraz okolicznych obszarów może podjąć czynności ratujące
życie człowieka.

W okresie zmożonego stanu epidemii pokazali, iż można na nich liczyć w wielu sferach.
Poczynając od informowania społeczeństwa komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa o
zagrożeniu biologicznym, jak również w uzasadnionych przypadkach robieniu zakupów
osobom, które tego potrzebowały. Należy pamiętać też o strażakach posiadających
uprawnienia ratownika, którzy pełnią dyżury w zespołach transportowych Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego dedykowanych dla zakażonych korona wirusem pacjentów.

Oni nie patrzą też obojętnie na zaśmiecone miejskie tereny. Skutkiem tego były wielokrotne
akcje sprzątania zalegających śmieci na terenie Fordonu. W ostatnim czasie wspólnie z
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fordońskimi strażnikami miejskimi, posprzątali tereny gminy Bydgoszcz leżące przy ulicach:
Magazynowej, Kasztelańskiej, Wyszogrodzkiej, Łowickiej oraz Witebskiej. W akcji tej zebrali
ponad 40 worków śmieci i stertę nieczystości wielkogabarytowych.

Oto krótka historia opowiedziana przez Naszych Dzielnych Strażaków:

Ochotnicza Straż Pożarna Bydgoszcz - Fordon dzięki staraniom Skarbnika OSP Pawła
Bagniewskiego oraz Komendanta Rafała Adamczewskiego pozyskała bezpłatnie pojazd
gaśniczy marki STAR 244 z gminy Skąpe w województwie lubuskim. Podczas przejazdu
pojazdem do naszej jednostki, niestety doszło do złapania pany w przednim kole, w skutek
czego zostaliśmy unieruchomieni w połowie drogi. Na całe szczęście z pomocą przyszli
strażacy z OSP Rogoźno, którzy pomogli wymienić koło. W czasie dalszej drogi doszło do kilku
kolejnych usterek - nie mogliśmy się już dalej samodzielnie poruszać. Tym razem z pomoca
pospieszyła zaprzyjaźniona firma Auto-Hol JODKO z Bydgoszczy, która w ramach wsparcia
zaholowała nasz pojazd z terenu JRS OSP Kowalewko u której to pojazd stał kilka dni do domu.
Bardzo się cieszymy iż po dwuletnich staraniach mamy pełnoprawny pojazd
ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym. Pozyskanie wozu pozytywnie wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy. Przed nami teraz tygodnie ciężkiej pracy by
doprowadzić nasz wóz do odpowiedniego stanu. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć finansowo lub
częściami remont tego pojazdu, prosimy o kontakt.

żródło i fotografia: Fanpage Rada Osiedla Nowy Fordon
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