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Wielkopolska
t gka Opatowska1pow.
re-

piriski)- 11 lutego CentrumPowiadamiania Ratunkowegow Kgpnie
odebralozgloszenieo zdezeniusamochoduosobowegoz pociqgiemtowarowym.Do zdazenia natychmiast
zostal zadysponowany
zastgpratownictwadrogowegoz JednostkiRatowniczo-Ga6niczej
Kgpnooraz Ochotnicza Stra2Po2arnaLgka Opatowska.
Pierwszana miejsce zdarzeniaprzybyla OSP.Uderzonyprzezpociqgsamoch6d osobowy znajdowatsig w
rowiepzy pzeje2dziekolejowym,natomiastelektrow6zpociqguzatzymal
sig okolo 500 m od miejscazdezenia. Byla na nim wyruvanaczg6i karoseriisamochoduosobowego.Kierujqcy samochodemo wlasnychsifach
opuScil pojazd. Stra2acy skoordynowali swoje dzialaniaze sluzbami
PKP. Polegatyone na uruchomieniu
awaryjnegotoru kolejowego.
Po czynno6ciach dochodzeniowychpomoc
drogowazabralasamoch6d,a pociqg
opu6citpzejazd drogowy.Droggpospzqtano pzywracajqcna niejruch.

KafOleW 1pow.sokotowski)- 25
styczniadoszlo do po2arustodofy i
budynku mieszkalnego.Na miejsce
zdazenia pierwszadojechataOSP
Justyn6w.Dzialaniazastgpupolegaly na podaniuprqd6wwodyna palqcy
sig obiektorazw obroniena zagtoionq oborg.Po pzybyciu zastgpuJRG
oraz kolejnychOSP pzystqpionodo
gaszeniastodoly. Intensywno5ipalenia w strefie po2aru byla du2a ze
wzglgdu na palqcy sig olej napgdowy zgromadzony w plastikowych
beczkach.Zbiornikiz paliwempgkly,
ciecz wyptynglana zewnqtz stodoly
i pzedostala sig do piwnicybudynku
mieszkalnego.Palqcysig olej napgdowy gaszonopianqcig2kqi Sredniq.
Po ugaszeniu pozaru pozostalo6ci
rozlanej cieczy zasypanotrocinami.
W akcji ratowniczo-ga6niczej
udzial
braty 3 zastgpy PSP oraz 5 OSP facznie
-PlUty38 os6b.
(gm.Wi6niew,pow.siedtecki)- 14 lutegodoszlodo po2arukurnikao wyrniarach
210 m x 16 m. Ogniem byla objgta polowa kumika, a
pozostalacz95i zagrozona.Dzialania strazypolegatyna podaniuprqd6w gaSniczychw natarciu na budynek paszarni oraz na poddasze.
DzialaniagaSniczezapobiegfy rozpzestzenianiu sig pozaru.Pzepro-
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Noszenie
oznok
speciulno
tylko 83 strazak6w?Jak wigc pie naszywektych oznak sq
pzeprowadzano
niedaw- niewielkie,niedajqcepowodu
no zakoficzonq Xll Zlazdem do satysfakcji.DlaczegozaKrajowymZwiqzku OSP RP tem nosi sig tak mafo oznak
kampanig sprawozdawczo- specjalnoSci?
wyborczq, w ktorej jednym
Wing za taki stan ponoszq
z podstawowychcel6w by- dzialacze wszystkich ogniw
lo nadanie szczeg6lnejran- Zwiqzku, a przede wszystkim
I
gi
opiekunomMDP w OSP i prezesi i naczelnicyoraz powegonoszywKg
ozna- zarzqdach
oddziafow Zwiqz- zostali czfonkowiezarzqdow
ki speciolno5ci.
Mimo ku? KtoS moze powiedziei, OSP. Jest to spowodowane
.
l .
I r .
ze nosrywKtzdobtq
2e naszywki wykonujq row- nieznajomoSciqregulaminu
t
.
niez wytw6rcy spoza Twiqz- umundurowania,niestosowamunoury/ntecteszq
.
l
l
ku. Sprawdzalem. Jest po- niem uchwal Zarzqdu Gl6wsr9zoyrntqpoputordobnie. Fo zatruva2alqce i nego ZOSP RP i postawq,
, . t
I
t .
nosctqwsroo drunow niezrozumiafedla mnie zia- ze jako6 to bgdzie i nie ma
wisko.
czym sig przejmowai". Pewi druhen.
Dlaczegozatem nie nosimy nie mySlq,ze to drobnostkiw
naszywek odznak specjal- naszym spotecznym dzialaAktualnie w Zwiqzku OSP no6ci?Wynika to zapewnez niu. Nie bez winy sq r6wnie2
RP obowiqzuje 7 naszywek tradycji. Dotqd popularno6- etatowi pracownicy oddziaoznak specjalnosci: kierowca, mechanik motopompy, czlonek orkiestry,
sanitariusz, tqcznoSciowiec, opiekun MDP i kronikaz (fot.nr'1). Majqone
ksztalt rombu. W wigkszo5ci spotkanychpzeze
mnie pzypadk6w,spos6b
KIEROWCA
MECHANIKMOTOPOMPY
ich noszenia budzi zastrzezenia.W celu ich spopularyzowania i prawidtowego
noszenla,podajgkilkamoich wskazowek,aby obecCZ|.ONEKORKIESTRYOSP
nq sytuacjg trochg poprawii.
W roku 20O7wg danych
Wytw6rni Umundurowania
Strazackiego z Brzezin,
rozprowadzonow Polsce:
LAczNoSctowtEc
55 naszywek kierowcy, 6
SANITARIUSZ
mechanikamotopomp,83
sanitariusza,222 kronikarza i 15 czlonka orkiestry.
Biuro Tazqdu Gl6wnego
zam6wifo 200 naszywek
opiekuna MDP. Naszywki lqczno6ciowcai opiekuna MDP nikt z Polskinie
zamowil. CzyZby wSr6d
OPIEKUNI\4DP
KRONIKARZ
ponad 500.000 czynnych
czlonkow OSP nie byto strazak6w ochotnik6w.
zdj.nr.1Tabelaaklualnieobowiazuj4cychnaszywek("starych,'i,nowych,,)oaakspecjalnosci.
kt6rzy w 2006 r. i 2007
r. odbyli szkolenia? Czy
w roku 2007 nie bylo nabo- ciq cieszyfysig naszywkikie- tow Zwiqzku i jego centraru do orkiestr?Czy w ponad rowcow, mechanik6w mo- li. Zbyt mafq rolg odgrywa16.000OSP nie prowadzisig topomp, cztonk6w orkiestr i jE tak2e inicjatozy i autorzy
kronik?Czy w JOT OSP nie one byty najczgSciejstoso- dwoch niedawno wprowama na wyposazeniuradiote- wane wSr6dstra2ak6wochot- dzonych naszywek:opiekun
lefon6w, motopomp,agrega- nikow. Chocia2i tak w wy2ej MDP (Uchwata Prezydium
tow itp.? Czy kurs ratowni- wymienionychzestawieniach ZG ZOSP RP nr70/XlV/2006
ctwa medycznegoukoriczylo WUS liczby m6wiqceo zaku- z 9.05.2006 r.) i kronikarz

Strozocyochotnicy
(niedotyczyto speciolno6ciw MDP)powinni nosii no lewym
rgkowiekurtkiubioru
.,
I
r |
golowego
lub wyf6cio-
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@
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Zdonzy&o
sfiqw krulu ,
c.d. ze str. 30
(Uchwaia Prezydium ZG
ZOSP RP nr 871XDQ2007z
20.06.2007 r.). Namgczyli
sig, opracowali,wprowadzili
do uchwal PrezydiumZazqdu Gl6wnego. Po2niejzabrakfo im konsekwencjiw dq2eniu do celu.
Nale2alobyto od czasudo
czasupoddacanalizie na posiedzeniu komisji problemowej,nie m6wiqc
o posiedzeniuPrezydium ZG ZOSP
RP. Takie postgpowanie powinno
miei miejsce r6wnie2 w nizszych
strukturachZwiqzku.
Dzialacze

Zwiqzku i OSP
musze pamigtai,
2e stra2acy-ochotnicyto ogromnaarmia, kt6rejszeregi
corocznieuzupelnianesq pzez nowych czionk6w,a
kilkatysigcyz nich
na biePoduryr2sza
2qco swoje umiejgtno6cii pogfgbia

wie kurtkiubior6w:galowego cam uwagg, 2e nieprawidloiwyjSciowego,
we, a nagminniestosowane,
powinno
o nargkawie
nosi6 jest noszeniena kolnierzach
sigtylko1 naszywkg,
kurtek i na lewych kieszeo naszywkgumieszcza
sig niach koszul letnich, wymysymetrycznie
na Srodkurg- 6lonych nie wiadomo pzez
kawa,15 cm od jego dolnej kogo oznak tej funkcji, na
krawgdzi(fot. nr 2 - naszyw- kt6rych widnieje lira. Przeka czlonkaorkiestry),
cie2 w6r6d obowiqzujqcych

zdj. nr, 2 FEgment lew€go r€kawa kurtki z p.awidlowo umi€sEona
oznaki speqalno6ci - @lonek orkjosty.

nasywkq

wadzono prace rozbi6rkowew spalonej czgScikurnikaoraz dogaszono
nadpalone elementy konstrukcyjne
dachu. W akcji ratowniczo-ga6niczej
udzial bralo5 zastgp6wPSP oraz 10
zastgp6wOSP (Koniny,Smiary,Radomy$|,WiSnie,Lupin, Gostchoz)lacznie75 os6b.

Podkarpackie

w OSP i Zwiqzku
oznak funkcji takiej
nie ma.
Pelnoletni czlonek orkiestryochotniczq stra2y po2arnej w porzqdnym
stowazyszeniu po
szkoleodbyciu
nia podstawowego i zlo2eniu 5lubowania otrzymuje
od swojego prezesa lub naczelnF
ka oznakg funkcji
(stopnia) stra2aka.
Je2eli nie ma przeszkoleniai nie sklanie
dal Slubowania,
powiniennosi62adnej oznaki funkcji.
Ale. co to za czlonek OSP?On nigdy
na dobre i zle nie

Zaczemie (pow.zeszowski)
3 lutego samoch6dosobowyhonda
civic potrqcit73-letniqkobietg,K6ra
ponioslaSmierdna miejscu.W dziataniachratowniczych
truajqcychok.2
godz. udzialbrafy2 zastgpyPSP;6
strazak6w.
Szebnie (pow.jasielski): 18 lutego doszfodo zdezenia samochodu
opel astra z ciq2arowymmanem. W
wypadkuzginql na miejscupasa2er
samochodu osobowego, a kierowca zostal zakleszczonyw pqe2dzie.
Dziafaniastra2ypolegalyna wyciqgnigciuos6bposzkodowanych
z wraku
samochodu.W akcjiratowniczej
braly
udzial4 zastgpyJRG - 10 os6boraz
1 zastgpOSP- 5 os6b.

*,6dzl$e ;

ze spofeczo noszeniedwociriwigcejna- bqdziezv,riqzany
wiedzq. fzeba to docenic i
jest no6ciq,,rycerzy
5w.Floriana".
dostzec. To nas jednoczy i sa/rvekomak specjalnosci
podkre6la,ze wzajemniepo- nieprawidfowe
2ewszyscy:
iSwiadczyo ni+
Mamnadziejg,
trafimy sig szanowai. Dla znajomo5ciregulaminuumun- druhny,druhowie,czfonkostra2ak6w,ktozy stosujq na- durowania i braku nadzoru ze wie OSPi dzialaczeZwiqzku,
kt6zy pzestrzegalq regulaszywki oznak specjalno6ci, stronypzefo2onych (fot.nr 3),
min umundurowato pow6d do dumy.
nia wybaczq mi
Mo2na to uznaf za
jeden ze sposob6w
te pouczenia. To
nie do nich bywyr62niania ludzi
fy one kierowane.
w stra2ackichmunWiezg, 2e wskadurach. Ta pzecie2
z6wki
dotyczqskromna naszywce sposobu noka Swiadczyo ich
szenia naszywek
ratowniczej i statuoznak specjalnotowej specjalizacji i
Sci ich przyznaszczeg6lnychumiejgtnoSciach, ktore
wania, spowodujq
posiadajq.
chocia2 czg5ciowy wzrost ich poUzupetnijmy te
pularno6ci, a nodfugoletnie zanieszenie ich bgdzie
dbania i stosujmy
zgodne z obowiqna ubiorach galozujqcym regulawych i wyjS;ciowych
minem umundunaszych dzielnych
rowania Zwiqzku
druhen i druh6w
OSP RP. Bliskie
oznaki
naszywki
zdj. nr. 3 F€gment lewego rqkawa kurlki z nieprawidlowonosonymi
n4zywkami oaak specjalno6ci.
majowe uroczyspecjalno5ci Wzesto6ci i spotkania
stzegajqc nizej wye na koszulachletnichnie upewniqmnie,czy wartobymienionezasady:
na to czas.
o Wedlug obowiqzujqcego nosi sie zadnych naszywek lo poSwigcid
KOSIBA
CZEST-AW
regulaminu umundurowania oznakspecjalno6ci.
graficzne
Opracowanie
naszywkioznak specjalnoSci Odnoszqc sig do naszy\ivoznak:HubertSwida
nosi sig tylko na lewym rgka- ki czlonka orkiestry zwra-

W dniach25 -,2V stycmia nad
wojewddztwem f6dzkim przeszla
nawalnica. Na 607 odnotowanych
zdarze1,448 zuiqzanych byto z silnym warem I Konrecznoscrq
usuwania powstalych zagro2efi. W
dziataniach ratowniczych uczestl
niczyty 284 zastgpy PSP - 1051
stra2ak6woraz 260 zastgp6wOSP
- 1354 strazak6w Uczestniczylioni
w usuwaniuzerwanychdach6w,,naderuanych banner6w reklamowych,
pzewroconych deew tarasujqcych
drogi, zwisajqcychnadlamanychkonar6w dzew, uszkodzonych element6w anten satelitamych.Najtragiczniejsze zdazenie wystqpito 26
stycznia w powiecie opoczyriskim,
gdzie silny, ponTwistywiatr zerwal
czgSi dachu z murowanego,wielorodlnnego budynku:mieszkalnego.
Stratyoszacowanona okolo 120tys.
zl. Stra2acy zabezpieeyli miejsce
zdarzenia,usungli elementy Uszkodzonej konstrukcjiwig2bydachowej,
naruszonych element6w kom!n6w
oraz nadenruanych
blachi element6w
ocieplenia, zabezpieczyli pozostqlq czg$6konstrukcjidachu.Spadajqce elementydachu uszkodzily7 zaparkowanychw pobli2usamochod6w
osobowychi 10 m metalowegoogrG
dzeniawok6l budvnku.

ChczczonowiG@(pow.skier-

niewicki)- 28 styczniaw Zakladzie
Recyklingu Opakowaf Polipropyl+
nowychpzyczynq po2arubyla awaria maszynysystemuchlodzenia.Zadysponowanepzez MSK KM PSP
w Skiemiewicachsily i Srodkiz Pa6stwowejStra2yPozameji z ochotniczych strai po2amychzastafycaiq
halg produkcyjnqobjgtqogniem.Zagro2onepo2arembyfy zbiornikiz parafinqo pojemno6ci18,5 m3,reaktor
parafinowyo pojemno5ci11 m3 oraz
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