KONIEC SEZONU NA OLSZTYŃSKICH KĄPIELISKACH
Wakacje 2018 roku nieuchronnie dobiegają końca, a Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Olsztynie kończy letnią misję związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach i
kąpieliskach. Nadchodzący weekend (1-2 września) będzie ostatnim, podczas którego
ratownicy strzegą bezpieczeństwa na olsztyńskich kąpieliskach.
Przypominamy, że skala działań ze strony OSiR-u była ogromna – w sezonie letnim był bowiem
zobligowany do zapewnienia ciągłości pracy na pięciu kąpieliskach (Kąpielisko 1, 2, 3 i Słoneczna
Polana, a także Wodny Zabaw w CRS Ukiel oraz kąpielisko nad jeziorem Skanda), a wszystko to na
akwenach wodnych o łącznej długości linii brzegowej przekraczającej 300 metrów! Przygotowanie i
utrzymanie w odpowiednim standardzie kąpielisk, zabezpieczenie sprzętu, szeroko pojmowana
logistyka to wielkie wyzwanie, którego realizacja nie byłaby możliwa bez fantastycznej pracy wielu
ludzi, w tym oczywiście ratowników.
Za całą logistykę przedsięwzięcia odpowiadał Adam Krawczyk, prezes Ratownictwa Wodnego
Rzeczpospolitej i koordynator Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. – Trzeba obiektywnie
przyznać, że to było bardzo trudne zadanie – mówi Adam Krawczyk. – Lato było świetne dla
plażowiczów, gorące, a liczba osób korzystających z kąpielisk była absolutnie rekordowa. Nie było
więc mowy nawet o chwilowym resecie w trakcie dyżuru. Mieliśmy w tym czasie trochę interwencji
podczas tzw. podtopień, ale nic groźnego się na naszych plażach nie wydarzyło. W rotacyjną
obsługę ratowniczą włączyliśmy tego lata około 30 ratowników wodnych, mogę śmiało powiedzieć,
że wszyscy spisali się na medal. Możemy być dumni, że dzięki dobrze przygotowanemu zespołowi
ratowników wodnych na naszych kąpieliskach nie doszło do żadnego poważnego zagrożenia
zdrowia lub życia plażowiczów. Dodatkowo jako RWR prowadziliśmy społeczne patrole
motorowodne na CRS Ukiel codziennie w godzinach 18:00-20:00 co także poprawiło
bezpieczeństwo na jeziorze. Dziękujemy za współpracę i zapraszamy za rok – kończy Adam
Krawczyk.
We wrześniu nadal będzie czynna wypożyczalnia sprzętu pływającego w CRS Ukiel (w godzinach
10:00-18:00), a jesienna pogoda sprzyja choćby żeglarstwu. Przypominamy zatem, że łodzie
żaglowe typu Omega są dostępne zarówno przy ul. Kapitańskiej jak też w Centrum Żeglarstwa
Wodnego i Lodowego na Słonecznej Polanie.
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