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Informujmy wszystkich uŜytkowników poŜarniczego sprzętu ratowniczego iŜ z początkiem maja br. 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych woj. lubelskiego wychodząc naprzeciw 
potrzebom jednostek OSP oraz przepisom producentów sprzętu ratowniczego oraz wymogom dotyczącym 
przepisów Ochrony PrzeciwpoŜarowej uruchomił przy swojej siedzibie to jest w Lublinie ul. A. 
Szczerbowskiego 6 serwis sprzętu ratowniczego.  
 
W ramach działalności serwisu wykonywane będą następujące usługi: 
- Przeglądy i naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych 
- Przeglądy i naprawa ubrań ochrony chemicznej 
- Przeglądy i naprawa ratowniczego sprzętu hydraulicznego 
- Przeglądy i naprawa ratowniczego sprzętu pneumatycznego 
W przyszłości w miarę posiadanych środków i moŜliwości starać się będziemy o poszerzenie zakresu usług 
wykonywanych przez nasz serwis. 
 Dodatkowo informuję Ŝe w przypadkach podpisania stałej umowy serwisowej przewiduje się 
moŜliwość znacznego obniŜenia cen usług. 
 

Ponadto zwracam się do wszystkich uŜytkowników samochodów poŜarniczych marki FORD 
chcących dokonać pełnego przeglądu serwisowego swoich pojazdów wraz z zamontowanym na nich 
osprzętem. Firma Frank-Cars autoryzowany Dealer Forda i twórca zabudów w/w pojazdów wychodząc 
naprzeciw naszym prośbom udostępnia wszystkim chętnym zgłaszającym akces do wykonania takiego 
przeglądu swoja ekipę serwisową od września br. 

Przeglądy te zostaną przeprowadzony w siedzibach oddziału wojewódzkiego oraz biurach 
terenowych ZOSP RP woj. lubelskiego. W związku z powyŜszym prosimy o przeanalizowania potrzeb w 
tym zakresie, oraz przesłanie danych dotyczących jednostek chcących skorzystać z tej formy usług. 
UmoŜliwi to nam stworzenie harmonogramu przeglądów oraz skierowanie pojazdu do najkorzystniejszej 
lokalizacji w taki sposób aby ograniczyć do minimum uciąŜliwości wynikające z wyjazdu  pojazdów z 
obszaru swojego działania.    

Jednocześnie przypominam iŜ za stan techniczny pojazdów, sprzętu gaśniczego, sprzętu 
ratowniczego oraz jego gotowość do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych odpowiedzialny jest 
właściciel i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie go w naleŜytej kondycji technicznej co 
gwarantuje jednoczesne bezpieczeństwo ratowników oraz osób ratowanych. 

  
W przedmiotowej sprawie proszę kontaktować się z:  
- Krzysztof Smyk  – Tel. 081-536-13-10 lub Tel kom. 697868181 
- Andrzej Krzywda    – Tel. 081-536-13-10 lub Tel kom. 788286015   


