S P O R T

Klub Aktywnego
Pelpliniaka

W grudniu oczywiście nie może zabraknąć biegów mikołajowych. Taki bieg odbył
się w dniu 17 grudnia w Kartuzach. Około 800 Mikołajów, choinek, reniferów,
bałwanków, śnieżynek, a nawet prezent, m&m'sy i minionki, wystartowało w biegu
głównym Santa Run na dystansie 7 km. Do mety dobiegły 794 osoby. Impreza
ta odbyła się po raz drugi, a bieg zaliczamy chyba do największych na Pomorzu.
Nasz klub reprezentowały trzy osoby dorosłe oraz dzieci. Atmosfera była super,
a biegnący kolorami swoich strojów dodatkowo podgrzewali atmosferę. A oto
wyniki: Wojciech Sikorski – czas 32:17 i 141. miejsce na 794 zawodników; Roman
Lorenc – czas 34:33 i 240. miejsce na 794 zawodników; Iza Paradowska – czas
42:03 i 525. miejsce na 794 zawodników.
Podczas biegu dla dorosłych odbyły się również biegi dla dzieci. Uczestniczyli
w nich synowie Izy i otrzymali piękne medale.

Nowy wóz strażacki
dla pelplińskiej OSP

W dniu 16 grudnia 2017 r. nasz klubowy kolega Marcin Mikuś uczestniczył w
XIX Zimowym Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2017/2018 na dystansie
9,2 km (był to pierwszy bieg). Stawka biegu dość wysoka, jak i liczba uczestników.
Na starcie zebrało się 286 zawodników. Marcin wbiegł na metę jako 11. z czasem
33:37 i jako 4. w swojej kategorii wiekowej.

W piątek, 19 stycznia do pelplińskiej jednostki OSP dołączył średni samochód
ratowniczo-gaśniczy Scania P 360 CB 4×4 o mocy 360 KM. To bez wątpienia
ogromny prezent dla pelplińskich strażaków stanowiący podziękowanie za ich
dotychczasową służbę oraz pozwalający w jeszcze bardziej efektywny i sprawny
sposób podejmować akcje ratowniczo-gaśnicze przez jednostkę OSP w Pelplinie.
Ze względu na bliskie położenie Autostrady A1 oraz sąsiedztwo dwóch miast
powiatowych – Tczewa i Starogardu Gdańskiego, jednostka OSP w Pelplinie
obsługuje rocznie ponad 230 zdarzeń, w większości ratowniczo-gaśniczych.
Pracujący tam strażacy w pełni oddają się swojej służbie niosąc pomoc
innym z narażeniem swojego zdrowia i życia. To bardzo ważna i strategiczna
placówka mająca ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Pelplina,
najbliższej okolicy oraz użytkowników pobliskich dróg, w tym Autostrady A1.
Zakupiony samochód pozwoli efektywnie i sprawnie przeprowadzać liczne akcje
ratowniczo-gaśnicze, ratując tym samym wiele ludzkich istnień.
Kilka szczegółów technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania
P360 CB 4×4:
• pojemność zbiornika wody: 3 m3;
• zbiornik środka pianotwórczego 0,3 m3;
• autopompa Ruberg EH30 8/1600;
• elektryczne zwijadło z linią szybkiego natarcia długości 60 m;
• układ zraszaczy przednich i bocznych zamontowanych pod podwoziem
pojazdu;
• wciągarka powerwinch o uciągu 8165 kg z liną 25 m;
• pneumatyczny maszt oświetleniowy Led 2×180 W;
• mocowania do aparatów powietrznych 4 szt.;
• radiostacja przewoźna Motorola DM4600;
• monitor kamery cofania;
• niezależne ogrzewanie Webasto, kabiny i skrytek. Zabudowę wykonało
Przedsiębiorstwo Wawrzaszek – Inżynieria Samochodów Specjalnych.
Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Gminy Pelplin, Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz środków własnych OSP w Pelplinie.
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