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Wyjazd młodzieży  
na basen do Wrocławia 

 
28.10. 2011r. sołtys 

Tarnowa Opolskiego – Jan 
Czech zorganizował wyciecz-
kę młodzieży startującej w 
gminnych zawodach sportowo 
-pożarniczych (o których pisa-
liś my w poprzednim numerze)  
 
 
 
 
 
 
 
 
do AQUA PARKU we Wroc-
ławiu. Na basen pojechała 
młodzież z Tarnowa Opolskie-
go, Kosorowic, Raszowej i 
Przywór, a koszty wyjazdu zo-
stały pokryte przez Urząd  
Gminy Tarnów Opolski. Mło-
dzi strażacy mieli wielką fraj-
dę z możliwości spędzenia ak-
tywnie czasu na jednym z naj-
lepszych basenów w Polsce.  
Ogromną radość młodzież 

czerpała z p ływania, korzysta-
nia ze zjeżdżalni i innych at-
rakcji. Wszyscy byli bardzo  
zadowoleni z wyjazdu, więc 
mamy nadzieję, że z chęcią 
będą startować w kolejnych 
zawodach. Trzeba tylko pa-
miętać, że bycie członkiem 
młodzieżowej drużyny pożar-
niczej to nie tylko zabawa, ale 
także obowiązki, poświęcony 
czas i szanowanie takich war-
tości jak honor i odwaga oraz 
gotowość niesienia pomocy 
wszystkim, którzy tego potrze-
bują... Mamy nadzieję, że tego 
uczy się młodzież uczestnicząc 
w zb iórkach  strażackich w 
każdą środę o 17 w budynku 
OSP w Tarnowie Opolskim. 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do uczestniczenia w stra-
żackim życiu, które jest nie 
tylko pasmem akcji ratowni-
czych, ale także pasją, która 
umożliwia rozwój kulturowy i 
sportowy oraz ciekawym spo-
sobem na spędzanie wolnego 
czasu…           

          Katarzyna Zyła 

Wizyta strażaków  
w Holandii  

 
 dniach 4-6.11.2011r. 
ośmiu strażaków z OSP 

Tarnów Opolski miało okazję 
poznać holenderski system 
działania ochotniczych straży 
pożarnych oraz odwiedzić  na-
szych przyjació ł z Nord ijker-
hout. Zapoznaliś my się ze 
sprzętem tamtejszej jednostki i 
braliś my udział w całodzien-
nych ćwiczen iach, które odby-
ły się w ogromnym ośrodku 
szkoleniowym Ricas. Było to 
bardzo ciekawe doświadcze-
nie, otrzymaliś my wiele wska-
zówek dotyczących działań  
podczas akcji gaśniczych, wy-
konywaliśmy zadania z uży-
ciem aparatów powietrznych, 
używaliś my różnego rodzaju  
gaśnic i wynosiliśmy ludzi 
(manekiny) z p łonącego bu-
dynku. Zdobyta tam wiedza i 
umiejętności na pewno przy-
dają nam się tutaj, w Polsce.  

Wizyta w Holandii 
była także okazją do pogłę-
bienia przy jacielskich relacji z 
holenderskimi strażakami. Zo-
staliśmy bardzo gościnnie 
przyjęci. Mieliś my okazję sko-
sztować tradycyjnych holen-
derskich potraw i poznać tam-

tejsze zwyczaje. Zwiedziliśmy 
Amsterdam, który jest ogrom-
nym i robiącym wielkie wraże-
nie miastem, zobaczyliśmy 
Morze Pó łnocne. Wyjazd ten 
w całości, był sfinansowany  
 
 
 
 
 
 
 
 
przez Członka Honorowego 
OSP Tarnów Opolski – Freda 
Drooga i holenderskie władze, 
za co jesteśmy bardzo wdzię-
czni.  

Jesteśmy zaszczyceni, 
że możemy współpracować z 
tak doskonale działającą jed-
nostką z Nordwijkerhout i ma-
my nadzieję, że uda nam się 
zaprosić ich kiedyś do Polski. 
Zawarliś my nowe znajomości 
i ten wyjazd na pewno będzie 
długo przez nas wspominany. 
Nabraliś my nowej energii, 
chęci i entuzjazmu, aby roz-
wijać naszą jednostkę i dosko-
nalić swoje umiejętności. Je-
steśmy pewni, że taka wymia-
na doświadczeń pozytywnie 
wpłynie na naszą działalność. 

         Katarzyna Zyła 
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Strażacy ćwiczą... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dniu 26.11.2011 odbyły 
się międzygminne ćwi-

czenia jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej. Miały one na 
celu zgranie jednostek ochrony 
przeciwpożarowej z gmin Tar-
nów Opolski Gogolin i Iz-
bicko oraz sprawdzenie współ-
pracy z pracownikami Służby 
Leśnej Nadleśnictwa St rzelce 
Op. W ćwiczeniach brały  
udział zastępy Ochotniczej 
Straży Pożarnej  z Tarnowa 
Op., Kosorowic, Przywór, Ra-
szowej, Izbicka, Siedlca, Go-
golina, Górażdży, Odrowąża i 
Kamienia Śl. oraz Grupa Po-
szukiwawczo - Ratownicza 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Suchym Borze.  Na terenie  
Nadleśnictwa Strzelce Op. 
zgromadziło się  12 wozów 
bojowych oraz ponad 90 rato-
wników.  Na miejsce przybyli 
także przedstawiciele Nadleś-
nictwa Strzelce Op. oraz 
urzędów gmin zaangażowa-
nych w manewry.  

Była  to  pierwsza 
okazja do weryfikacji współ-
działania ratowniczo-gaśni-
czego  jednostek z różnych 
gmin i powiatów. Główne Ce-
le, jakim służyło zorganizo-
wanie manewrów to: 
ZAPOZNANIE Z: 
- terenem lasów Obrębu Ka-
mień Śl., s zczególn ie gran i-
cami poszczególnych Obwo-
dów działan ia,  
- zabezpieczeniem przeciwpo-
żarowym terenów leśnych na 
wypadek prowadzenia działań  
gaśniczych, 
SPRAWDZENIE:  
- sprawności sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego będącego na 
wyposażeniu samochodów ga-
śniczych,   
- działan ia systemu dowodze-
nia i łączności podczas zaan-
gażowania znacznych sił i śro-
dków w czasie akcji, 
- współdziałania jednostek 
straży pożarnej z innymi pod-
miotami podczas akcji gaśni-
czej, 
- zaopatrzenia w wodę do ce-
lów gaśniczych oraz wypra-

cowania optymalnych sposo-
bów dostarczania wody do 
miejsca pożaru w lesie. 

Ćwiczenia praktyczne 
- poprzedzone wykładem teo-
retycznym – podzielono na 
trzy części – ep izody. 
Pierwszy z nich zakładał po-
szukiwanie osoby zaginionej 
w lesie – przy użyciu sił i 
środków jednostek OSP oraz z 
wykorzystaniem Grupy Poszu-
kiwawczo-Ratowniczej. W tra-
kcie ćwiczeń potwierdziło się 
założenie, iż zaangażowanie i 
praca grup poszukiwawczych 
znaczn ie skraca czas prowa-
dzenia akcji. Dużą pomocą  
służą przy tym  wyszko lone 
psy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugi ep izod zakładał 
akcję ratowniczą podczas wy-
padku przygniecenia drwala 
ścinanym drzewem. Ćwiczenie 
obejmowało : zabezpieczenie 
miejsca działań, przygotowa-
nie poszkodowanego do uwol-
nienia, udzielenie kwalifiko-
wanej pomocy przedmedycz-
nej.                    

Ostatnie zadanie  po-
legało na  prowadzeniu akcji 
gaśniczej w lesie.  W czasie 
przyjętych i zrealizowanych 
scenariuszy  zostały sprawdzo-
ne wszystkie elementy ćwi-
czeń a założone cele w pełni 
został osiągnięte. 

Kierownikami ćwi-
czeń byli Komendanci Gminni 
Związków OSP RP z  Tarno-
wa Opolskiego dh. Adrian 
Joniec oraz Gogolina  dh. Jan  
Pałasz. Obserwatorem i roz-
jemcą  by ł st. kpt. Zygmunt 
Bawoł - opiekun jednostek 
OSP Gminy Tarnów Opolski z 
ramien ia Komendy Miejskiej 
PSP. W ćwiczeniach uczest-
niczy ł również pan Krzysztof 
Mutz Wójt Gminy Tarnów 
Opolski, który odpowiada za 
podległe mu siły i środki rato-
wnicze.  Ćwiczenia zakończo-
no wspólną grochówką i  ogni-
skiem oraz wymianą uwag i 
spostrzeżeń między strażakami 
i leśnikami.  

Komendant Gminny OSP 
Adrian Joniec 
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