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Panowie
Prezesi Gminni,
Komendanci Gminni
Ochotniczych Straży Pożarnych
/wszyscy/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Nowym Sączu oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Nowym Sączu informuje, że w dniach 27 - 29 listopada 2008 r. organizuje trzydniowe
szkolenie uzupełniające „Szkolenie strażaków ratowników OSP część II” dla strażaków
ratowników OSP, którzy posiadają kwalifikacje i uprawnienia wydane na podstawie starych
programów szkolenia obowiązujących do 31.12.2006 rok.
Szkolenie rozpoczęte zostanie w dniu 27 listopada 2008 r. /czwartek/ o godz.
17.00 w świetlicy JRG 1 Nowy Sącz /przy Rynku Maślanym/.
Pozostałe dni szkolenia – tj. 28 i 29 listopad 2008 r. - będą prowadzone zajęcia w systemie
skoszarowanym /zabezpieczone wyżywienie oraz zakwaterowanie/ w Ośrodku Doskonalenia
Kadr SW „BARTEK” w Bartkowej koło Gródka nad Dunajcem /przyjazd do ośrodka
28 listopada br. na godz. 8.00/.
Szkolenie to organizowane jest w oparciu o pkt. 5 rozdział IV „Systemu
szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” dla
strażaków funkcyjnych jednostek OSP tj. (Prezesów, Komendantów gminnych, Naczelników
jednostek), którzy posiadają już kwalifikacje pożarnicze jak np. „dowódców OSP,
naczelników, operatorów sprzętu” zdobyte wg obowiązujących programów do końca grudnia
2006 roku.
Przydział miejsc na szkolenie dla poszczególnych gmin przedstawia się
następująco:
- Łabowa
- 2 miejsca,
- Krynica Zdrój
- 2 miejsca,
- Muszyna
- 3 miejsca,
- Piwniczna Zdrój
- 3 miejsca,
- Rytro
- 2 miejsca,
- Stary Sącz
- 5 miejsc, w tym OSP Nowy Sącz - Biegonice
- Łącko
- 6 miejsc,
- Podegrodzie
- 6 miejsc,
- Chełmiec
- 2 miejsca,
- Łososina Dolna
- 2 miejsca,
- Gródek n/Dunajcem - 4 miejsca,
- Korzenna
- 2 miejsca,
- Grybów
- 7 miejsc,
- Kamionka Wielka - 4 miejsca.

-

Osoby wyznaczone na szkolenie zabiorą ze sobą:
przybory toaletowe,
mundur koszarowy, oraz umundurowanie bojowe /hełm, obuwie specjalne, rękawice
ochronne/,
dokument tożsamości,
przybory do pisania i notowania,
aparat ochrony dróg oddechowych oraz pilarkę do drewna na grupę strażaków z
gminy.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
- nie przekroczone 55 lat,
- zaświadczenie lekarskie,
- świadectwo /lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/ ukończenia
szkolenia „dowódców OSP, naczelników, operatorów sprzętu”,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez organ gminy,
Ze względów organizacyjnych Panowie Komendanci Gminni potwierdzą
do dnia 14 listopada 2008 r. udział w szkoleniu strażaków ze swojej gminy w Wydziale
Operacyjno – Szkoleniowym tut. Komendy /nr telefonu 440-84-17, 442-22-39/.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komenda Miejska PSP Nowy Sącz informuje również, że od 27 października
br. rozpocznie zapisy – rejestrację /logowanie do systemy/ strażaków OSP na szkolenie
strażaków - ratowników OSP część I z wykorzystaniem platformy szkoleniowej
(internetowej). Chętni do szkolenia muszą osobiście zgłosić się do Wydziału Operacyjnoszkoleniowego tut. Komendy celem dokonania zalogowania na platformie szkoleniowej.
Warunki przyjęcia na szkolenie:
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
- zaświadczenie lekarskie,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez organ gminy,
- wyszkolenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej KM PSP Nowy Sącz
/www.psp-nowysacz.pl/ lub telefonicznie j.w.
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