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Wielkopolska
t gka Opatowska 1pow. re-

piriski) - 11 lutego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego w Kgpnie
odebralo zgloszenie o zdezeniu sa-
mochodu osobowego z pociqgiem to-
warowym. Do zdazenia natychmiast
zostal zadysponowany zastgp ratow-
nictwa drogowego z Jednostki Ratow-
niczo-Ga6niczej Kgpno oraz Ochotni-
cza Stra2Po2arna Lgka Opatowska.
Pierwsza na miejsce zdarzenia przy-
byla OSP. Uderzony przezpociqg sa-
moch6d osobowy znajdowat sig w
rowie pzy pzeje2dzie kolejowym, na-
tomiast elektrow6z pociqgu zatzymal
sig okolo 500 m od miejsca zdeze-
nia. Byla na nim wyruvana czg6i ka-
roserii samochodu osobowego. Kieru-
jqcy samochodem o wlasnych sifach
opuScil pojazd. Stra2acy skoordy-
nowali swoje dzialania ze sluzbami
PKP. Polegaty one na uruchomieniu
awaryjnego toru kolejowego. Po czyn-
no6ciach dochodzeniowych pomoc
drogowa zabrala samoch6d, a pociqg
opu6cit pzejazd drogowy. Drogg po-
spzqtano pzywracajqc na niej ruch.

KafOleW 1pow. sokotowski) - 25
stycznia doszlo do po2aru stodofy i
budynku mieszkalnego. Na miejsce
zdazenia pierwsza dojechata OSP
Justyn6w. Dzialania zastgpu polega-
ly na podaniu prqd6w wody na palqcy
sig obiekt oraz w obronie na zagtoio-
nq oborg. Po pzybyciu zastgpu JRG
oraz kolejnych OSP pzystqpiono do
gaszenia stodoly. Intensywno5i pa-
lenia w strefie po2aru byla du2a ze
wzglgdu na palqcy sig olej napgdo-
wy zgromadzony w plastikowych
beczkach. Zbiorniki z paliwem pgkly,
ciecz wyptyngla na zewnqtz stodoly
i pzedostala sig do piwnicy budynku
mieszkalnego. Palqcy sig olej napg-
dowy gaszono pianq cig2kq i Sredniq.
Po ugaszeniu pozaru pozostalo6ci
rozlanej cieczy zasypano trocinami.
W akcji ratowniczo-ga6niczej udzial
braty 3 zastgpy PSP oraz 5 OSP -
facznie 38 os6b.-PlUty 

(gm. Wi6niew, pow. siedte-
cki) - 14 lutego doszlo do po2aru kur-
nika o wyrniarach 210 m x 16 m. Og-
niem byla objgta polowa kumika, a
pozostala cz95i zagrozona. Dziala-
nia strazy polegaty na podaniu prq-
d6w gaSniczych w natarciu na bu-
dynek paszarni oraz na poddasze.
Dzialania gaSnicze zapobiegfy roz-
pzestzenianiu sig pozaru. Pzepro-

c.d. na str. 31

30 StrAfuk Marzec 2oo8

MECHANIK MOTOPOMPY

@
LAczNoSctowtEc

,, NOWE ''

zdj.nr.1 Tabelaaklualnieobowiazuj4cychnaszywek("starych,' i,nowych,,)oaakspecjalnosci.

KIEROWCA

SANITARIUSZ

W roku 20O7 wg danych
Wytw6rni Umundurowania
Strazackiego z Brzezin,
rozprowadzono w Polsce:
55 naszywek kierowcy, 6
mechanika motopomp, 83
sanitariusza, 222 kronika-
rza i 15 czlonka orkiestry.
Biuro Tazqdu Gl6wnego
zam6wifo 200 naszywek
opiekuna MDP. Naszyw-
ki lqczno6ciowca i opieku-
na MDP nikt z Polski nie
zamowil. CzyZby wSr6d
ponad 500.000 czynnych
czlonkow OSP nie by-
to strazak6w ochotnik6w.
kt6rzy w 2006 r. i 2007
r. odbyli szkolenia? Czy
w roku 2007 nie bylo nabo-
ru do orkiestr? Czy w ponad
16.000 OSP nie prowadzi sig
kronik? Czy w JOT OSP nie
ma na wyposazeniu radiote-
lefon6w, motopomp, agrega-
tow itp.? Czy kurs ratowni-
ctwa medycznego ukoriczylo

ciq cieszyfy sig naszywki kie-
rowcow, mechanik6w mo-
topomp, cztonk6w orkiestr i
one byty najczgSciej stoso-
wane wSr6d stra2ak6w ochot-
nikow. Chocia2 i tak w wy2ej
wymienionych zestawieniach
WUS liczby m6wiqce o zaku-

tow Zwiqzku i jego centra-
li. Zbyt mafq rolg odgrywa-
jE tak2e inicjatozy i autorzy
dwoch niedawno wprowa-
dzonych naszywek: opiekun
MDP (Uchwata Prezydium
ZG ZOSP RP nr70/XlV/2006
z 9.05.2006 r.) i kronikarz

Noszenie oznok speciulnoici
Strozocy ochotnicy
(nie dotyczy to speciol-
no6ci w MDP) po-
winni nosii no lewym
rgkowie kurtki ubioru

I  r  |  . ,golowego lub wyf6cio-
Iwego noszywKg ozna-

ki speciolno5ci. Mimo
.  l .  I  r .ze nosrywKt zdobtq

t .munoury/ nte cteszq
. l l

sr9 zoyrntq poputor-
, . t  I  t .nosctq wsroo drunow

i druhen.

Aktualnie w Zwiqzku OSP
RP obowiqzuje 7 naszywek
oznak specjalnosci: kie-
rowca, mechanik moto-
pompy, czlonek orkiestry,
sanitariusz, tqcznoScio-
wiec, opiekun MDP i kro-
nikaz (fot. nr'1). Majq one
ksztalt rombu. W wigk-
szo5ci spotkanych pzeze
mnie pzypadk6w, spos6b
i ch noszen ia budzi zastrze-
zenia. W celu ich spopula-
ryzowania i prawidtowego
noszenla, podajg kilka mo-
ich wskazowek, aby obec-
nq sytuacjg trochg popra-
wii.

tylko 83 strazak6w? Jak wigc
pzeprowadzano niedaw-
no zakoficzonq Xll Zlazdem
Krajowym Zwiqzku OSP RP
kampanig sprawozdawczo-
wyborczq, w ktorej jednym
z podstawowych cel6w by-
lo nadanie szczeg6lnej ran-
gi opiekunom MDP w OSP i
zarzqdach oddziaf ow Zwiqz-
ku? KtoS moze powiedziei,
2e naszywki wykonujq row-
niez wytw6rcy spoza Twiqz-
ku. Sprawdzalem. Jest po-
dobnie. Fo zatruva2alqce i
niezrozumiafe dla mnie zia-
wisko.

Dlaczego zatem nie nosimy
naszywek odznak specjal-
no6ci? Wynika to zapewne z
tradycji. Dotqd popularno6-

,, STARE "

pie naszywek tych oznak sq
niewielkie, niedajqce powodu
do satysfakcji. Dlaczego za-
tem nosi sig tak mafo oznak
specjalnoSci?

Wing za taki stan ponoszq
dzialacze wszystkich ogniw
Zwiqzku, a przede wszystkim
prezesi i naczelnicy oraz po-
zostali czfonkowie zarzqdow
OSP. Jest to spowodowane
nieznajomoSciq regulaminu
umundurowania, niestosowa-
niem uchwal Zarzqdu Gl6w-
nego ZOSP RP i postawq,
ze jako6 to bgdzie i nie ma
czym sig przejmowai". Pew-
nie mySlq, ze to drobnostki w
naszym spotecznym dziala-
niu. Nie bez winy sq r6wnie2
etatowi pracownicy oddzia-

CZ|.ONEK ORKIESTRY OSP

OPIEKUN I\4DP KRONIKARZ



(Uchwaia Prezydium ZG
ZOSP RP nr 871XDQ2007 z
20.06.2007 r.). Namgczyli
sig, opracowali, wprowadzili
do uchwal Prezydium Zazq-
du Gl6wnego . P o2niej zabra-
kfo im konsekwencji w dq2e-
niu do celu.

Nale2aloby to od czasu do
czasu poddac ana-
lizie na posiedze-
niu komisji proble-
mowej, nie m6wiqc
o posiedzeniu Pre-
zydium ZG ZOSP
RP. Takie postg-
powanie powinno
miei miejsce r6w-
nie2 w nizszych
strukturach Zwiqz-
ku. Dzialacze

wie kurtki ubior6w: galowego
iwyjSciowego,

o na rgkawie powinno nosi6
sig tylko 1 naszywkg,

o naszywkg umieszcza sig
symetrycznie na Srodku rg-
kawa, 15 cm od jego dolnej
krawgdzi (fot. nr 2 - naszyw-
ka czlonka orkiestry),

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

cam uwagg, 2e nieprawidlo-
we, a nagminnie stosowane,
jest noszenie na kolnierzach
kurtek i na lewych kiesze-
niach koszul letnich, wymy-
6lonych nie wiadomo pzez
kogo oznak tej funkcji, na
kt6rych widnieje lira. Prze-
cie2 w6r6d obowiqzujqcych

wiedzq. fzeba to docenic i
dostzec. To nas jednoczy i
podkre6la, ze wzajemnie po-
trafimy sig szanowai. Dla
stra2ak6w, ktozy stosujq na-
szywki oznak specjalno6ci,

Zwiqzku i OSP
musze pamigtai,
2e stra2acy-ochot-
nicy to ogromna ar-
mia, kt6rej szeregi
corocznie uzupel-
niane sq pzez no-
wych czionk6w, a
kilka tysigcy z nich
Poduryr2sza na bie-
2qco swoje umie-
jgtno6ci i pogfgbia

to pow6d do dumy.
Mo2na to uznaf za
jeden ze sposob6w
wyr62niania ludzi
w stra2ackich mun-
durach. Ta pzecie2
skromna naszyw-
ka Swiadczy o ich
ratowniczej i statu-
towej specjalizacji i
szczeg6lnych umie-
jgtnoSciach, ktore
posiadajq.

Uzupetnijmy te
df ugoletnie zanie-
dbania i stosujmy
na ubiorach galo-
wych i wyjS;ciowych
naszych dzielnych
druhen i druh6w
naszywki oznaki
specjalno5ci Wze-
stzegajqc nizej wy-
mienione zasady:

o noszenie dwocir iwigcej na-
sa/rvek omak specjalnosci jest
nieprawidfowe iSwiadczy o ni+
znajomo5ci regulaminu umun-
durowania i braku nadzoru ze
strony pzefo2onych (fot. nr 3),

zdj. nr. 3 F€gment lewego rqkawa kurlki z nieprawidlowo nosonymi
n4zywkami oaak specjalno6ci.

bqdzie zv,riqzany ze spofecz-
no6ciq ,,rycerzy 5w. Floriana".

Mam nadziejg, 2e wszyscy:
druhny, druhowie, czfonko-
wie OSP i dzialacze Zwiqzku,
kt6zy pzestrzegalq regula-

min umundurowa-

w OSP i Zwiqzku
oznak funkcji takiej
nie ma.

Pelnoletni czlo-
nek orkiestry ochot-
niczq stra2y po2ar-
nej w porzqdnym
stowazyszeniu po
odbyciu szkole-
nia podstawowe-
go i zlo2eniu 5lu-
bowania otrzymuje
od swojego preze-
sa lub naczelnF
ka oznakg funkcji
(stopnia) stra2aka.
Je2eli nie ma prze-
szkolenia i nie skla-
dal Slubowania, nie
powinien nosi6 2ad-
nej oznaki funkcji.
Ale. co to za czlo-
nek OSP? On nigdy
na dobre i zle nie

nia wybaczq mi
te pouczenia. To
nie do nich by-
fy one kierowane.
Wiezg, 2e wska-
z6wki dotyczq-
ce sposobu no-
szenia naszywek
oznak specjalno-
Sci ich przyzna-
wania, spowodujq
chocia2 czg5cio-
wy wzrost ich po-
pularno6ci, a no-
szenie ich bgdzie
zgodne z obowiq-
zujqcym regula-
minem umundu-
rowania Zwiqzku
OSP RP. Bliskie
majowe uroczy-
sto6ci i spotkania

o Wedlug obowiqzujqcego
regulaminu umundurowania
naszywki oznak specjalnoSci
nosi sig tylko na lewym rgka-

e na koszulach letnich nie
nosi sie zadnych naszywek
oznak specjalno6ci.

Odnoszqc sig do naszy\iv-
ki czlonka orkiestry zwra-

upewniq mnie, czy warto by-
lo poSwigcid na to czas.

CZEST-AW KOSIBA
Opracowanie graficzne

oznak: Hubert Swida

Zdonzy&o sfiq w krulu ,
c.d. ze str. 30

wadzono prace rozbi6rkowe w spa-
lonej czgSci kurnika oraz dogaszono
nadpalone elementy konstrukcyjne
dachu. W akcji ratowniczo-ga6niczej
udzial bralo 5 zastgp6w PSP oraz 10
zastgp6w OSP (Koniny, Smiary, Ra-
domy$|, WiSnie, Lupin, Gostchoz) -
lacznie 75 os6b.

Podkarpackie
Zaczemie (pow. zeszowski) -

3 lutego samoch6d osobowy honda
civic potrqcit 73-letniq kobietg, K6ra
poniosla Smierd na miejscu. W dzia-
taniach ratowniczych truajqcych ok. 2
godz. udzial brafy 2 zastgpy PSP;6
strazak6w.

Szebnie (pow. jasielski): 18 lu-
tego doszfo do zdezenia samochodu
opel astra z ciq2arowym manem. W
wypadku zginql na miejscu pasa2er
samochodu osobowego, a kierow-
ca zostal zakleszczony w pqe2dzie.
Dziafania stra2y polegaly na wyciqg-
nigciu os6b poszkodowanych z wraku
samochodu. W akcji ratowniczej braly
udzial 4 zastgpy JRG - 10 os6b oraz
1 zastgp OSP - 5 os6b.

*,6dzl$e ;
W dniach 25 -,2V stycmia nad

wojewddztwem f6dzkim przeszla
nawalnica. Na 607 odnotowanych
zdarze1,448 zuiqzanych byto z sil-
nym warem I Konrecznoscrq usu-
wania powstalych zagro2efi. W
dziataniach ratowniczych uczestl
niczyty 284 zastgpy PSP - 1051
stra2ak6w oraz 260 zastgp6w OSP
- 1354 strazak6w Uczestniczyli oni
w usuwaniu zerwanych dach6w,,na-
deruanych banner6w reklamowych,
pzewroconych deew tarasujqcych
drogi, zwisajqcych nadlamanych ko-
nar6w dzew, uszkodzonych ele-
ment6w anten satelitamych. Najtra-
giczniejsze zdazenie wystqpito 26
stycznia w powiecie opoczyriskim,
gdzie silny, ponTwisty wiatr zerwal
czgSi dachu z murowanego, wielo-
rodlnnego budynku: mieszkalnego.
Straty oszacowano na okolo 120 tys.
zl. Stra2acy zabezpieeyli miejsce
zdarzenia, usungli elementy Uszko-
dzonej konstrukcji wig2by dachowej,
naruszonych element6w kom!n6w
oraz nadenruanych blach i element6w
ocieplenia, zabezpieczyli pozostq-
lq czg$6 konstrukcji dachu. Spadajq-
ce elementy dachu uszkodzily 7 za-
parkowanych w pobli2u samochod6w
osobowych i 10 m metalowego ogrG
dzenia wok6l budvnku.

ChczczonowiG@ (pow. skier-
niewicki) - 28 stycznia w Zakladzie
Recyklingu Opakowaf Polipropyl+
nowych pzyczynq po2aru byla awa-
ria maszyny systemu chlodzenia. Za-
dysponowane pzez MSK KM PSP
w Skiemiewicach sily i Srodki z Pa6-
stwowej Stra2y Pozamej i z ochotni-
czych strai po2amych zastafy caiq
halg produkcyjnq objgtq ogniem. Za-
gro2one po2arem byfy zbiorniki z pa-
rafinq o pojemno6ci 18,5 m3, reaktor
parafinowy o pojemno5ci 11 m3 oraz

c.d. na str. 32
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