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.Dzielni strażacy OSP Rzeczyca

Z historii OSP, szczegóły str. 4.

Mieszkańcy wsi Rzeczyca na zebraniu
wiejskim w 1927 roku powołali jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Funkcję naczelnika powierzono
wówczas panu Stanisławowi Matuszak.

Od tamtej pory minęło już... 90 lat :D.

Czym jest Ochotnicza Straż Pożarna?
według wikipedii:

Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana,
wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna,
składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w
szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i
innymi miejscowymi zagrożeniami.

encyklopedia PWN mówi:
straż pożarna - zorganizowana, odpowiednio wyszkolona i
wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona
do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych
podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi (katastrofa
ekol.) oraz zwalczania skutków innych niż pożar i klęski
żywiołowe zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia,
zdrowia i mienia, jak: katastrofy budowlane, komunik., chem.,
ekol. (działania w zakresie ratownictwa techn.);
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (ZOSP),
organizacja społ. zrzeszająca ochotnicze straże pożarne w
Polsce, powołana 1956;

Co o OSP myślą uczniowie naszej
szkoły?
Jak ją widzą, jak ją piszą?

Zapraszamy do lektury numeru
specjalnego gazetki, poświęconego w
całości dzielnym strażakom.

DZIĘKUJEMY:)

fotomontaż - klasa IV



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 02/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLRzeczycaNews

Konkurs dla dzieci 
pn. „Numer alarmowy 112”

W konkursie ogłoszonym przez wojewodę
lubelskiego profesora Przemysława Czarnka
dotyczącym numer 112 wzięła udział uczennica
klasy VI Paulina Skoczek. Trzymamy kciuki:)
           Kiedy w domu coś się dzieje,
                 w 112 mam nadzieję. 
           Ktoś przybędzie tu za chwilę,
            będę miała wdzięczną minę.
               112 mówię Wam.
       Fajny numer taki znam. 
     Bezpieczeństwo ważna sprawa. 
         Nawet gdy się pali trawa.

Z uśmiechem i przymrużeniem oka...;)

Żona czyni mężowi wymówki:
- Nigdy ze mną nie wychodzisz. Wkrótce wszyscy
będą o nas mówić jak o Kowalskich.
- A co mówią o Kowalskich?
- że jedyny raz wyszli razem kiedy paliło się ich
mieszkanie!
Spotykają się dwaj koledzy.
-Słyszałem, że wczoraj był u ciebie w domu pożar.
-Eee, nie ma o czym mówić. Przyjechali strażacy,
przestraszyli się ognia i uciekli...
Facet pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież jeszcze pan
nie ugasił całego pożaru?!
- Niech się pan z pretensjami zgłasza do mojego
komendanta! Ja chciałem pracować na całym
etacie, a on dał mi tylko pół...
-Co robi strażak, gdy chce mu się pić?
-Nalewa sobie szklankę wody i GASI pragnienie.  
wybrała Patrycja Oroń

Ala "oddział przedszkolny"

Oddział przedszkolny

.

Nasza OSP Rzeczyca

Nasza straż pożarna chętna do pomocy,
gotowa do akcji zarówno w dzień jak i w nocy.
Czy kotek na drzewie, czy pożar na łące,
okazji do pracy mają  tysiące.
Angelika Pyska i Marcin Szymanek klasa III

Nasza dzielna OSP walczy z pożarami,
każdy o tym wie, spieszy z gaśnicami.
Zawsze są gotowi, czy dniem, czy nocą,
z wielkim poświęceniem spieszą nam z pomocą.
Wiele problemów ma nasza OSP:
zawalone drzewa, podpalone trawy.
Ze wszystkim zawsze sobie poradzą, 
z pewnością, nie ma obawy.

Paulina Skoczek, Natalka Pyska /świetlica szkolna/

Pędzi wóz bojowy

Krystian Byszewski

.
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Ola Olejarz

klasa III

Wywiad, czyli słów kilka z naczelnikiem
OSP Rzeczyca 

- panem Tadeuszem Kubisiem.

Czy będąc małym chłopcem marzyłeś o
zostaniu Strażakiem?
Tak jak każdy mały chłopiec marzyłem o tym, aby
zostać strażakiem.
Od ilu lat jesteś związany z OSP?
Z OSP w Rzeczycy jestem związany od zawsze.
Jako pełnoprawny strażak mam 28 lat stażu.
Na czym tak naprawdę polega ta praca?
Bycie strażakiem OSP to nie praca. To przede
wszystkim służba dla innych.
Ilu obecnie jest strażaków OSP?
W tej chwili jest 40 strażaków czynnych, 3
honorowych i 16 w Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej.
Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz dźwięk
syreny? 
Wtedy się nie myśli, tylko jak najszybszej staram
się dotrzeć do remizy.Średni czas wyjazdu od chwili włączenia
syreny to 7/10 min.

Czy jest jakaś akcja, która szczególnie zapadła
Ci w pamięć?
Akcja, która najbardziej zapadła mi w pamięć, to
pożar domu państwa Niezgodów. Podczas akcji nie
mieliśmy pewności, że dom jest pusty.
W jakiego rodzaju akcjach biorą udział
strażacy?
Strażacy biorą udział w akcjach powodziowych, w
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, takich jak
np. wichury. Uczestniczą również w czasie
wypadków komunikacyjny oraz w akcjach
poszukiwawczych.
Jak radzisz sobie ze strachem, kiedy
uczestniczysz w niebezpiecznych akcjach?
Strach to kompan strażaka. W moim przypadku
jest to strach o mnie i o drużynę. Jako naczelnik
jestem za nich odpowiedzialny.
Czy jest coś co chciałbyś przekazać uczniom,
moim kolegom?
Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych.

rozmawiał (ze swoim tatą): Dawid Kubiś
redakcja: Michał Oroń, Mikołaj Zachaj.

Oddział przedszkolny

klasa III

Mikołaj Zachaj

Oliwka Kubiś
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Drodzy strażacy my dzieci małe,wiemy, 
to co robicie jest wspaniałe.
Za wszystkie akcje, szybkie działania,
pomoc w potrzebie, moc wody lania
my dziękujemy i uśmiech ślemy :)

klasa IV

Z kroniki straży

.

.
Michał Oroń klasa III
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