Od trzech lat w Wadowicach
działa Motocyklowy Klub
Strażaków „Riders of Flames”.
Jego członkami są wyłącznie
strażacy.

miesiące na sprawdzenie się w grupie i zgranie.
Po tym okresie klub zdecydował się wstąpić do
Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. Kongres przyznał klubowi barwy. Wydał zgodę także
na noszenie „pleców”. Dzisiaj sam klub decyduje,
który z członków może nosić te barwy. Wszystko
zależy oczywiście od stażu w klubie i zaangażowania w jego działalność.

Strażacki klub motocyklowy liczy ponad 160
członków skupionych wokół wadowckiej centrali
oraz trzech oddziałów ‒ w Krośnie, Wałbrzychu
i Jasieniu. Do jego założenia zachęcał małopolski kapelan strażaków mł. bryg. ks. Władysław
Kulig. Udało się. Dzięki połączeniu sił strażaków
PSP i OSP z powiatu wadowickiego i suskiego
założono stowarzyszenie. Pierwsze walne
zebranie założycielskie odbyło się 28 kwietnia
2010 roku w Wadowicach. Uchwalono na nim
statut oraz wybrano władze klubu.
Pierwszym prezesem został Grzegorz
Skrzypczak, zapalony miłośnik dwóch kółek,

Członkiem klubu, tzw. klubowiczem, może
zostać strażak zawodowy, ochotnik, strażak
emeryt lub strażak Zakładowej Służby Ratowniczej jeżdżący motocyklem i posiadający prawo
jazdy kategorii A, A1. Każdy, kto wypełni deklarację członkowską, musi przejść okres próbny.
Nowy członek przystępujący do klubu motocyklowego przez pierwszy sezon jeździ bez
kamizelki. Jest on stopniowo wprowadzany.

zawodowo dowódca JRG nr 1 w Wadowicach,
woj. małopolskie. Pozostało wymyślić nazwę
i logo klubu. W wyborze nazwy pomogli strażacy skupieni wokół Ogólnopolskiego Forum
Dyskusyjnego Strażaków. To oni zapropo-

W kolejnym etapie kandydat otrzymuje funkcję
„prospecta”. Jest on w dalszym ciągu kandydatem, ale nosi już barwy klubowe z przodu kamizelki. Na plecach ma ograniczoną liczbę napisów. Ostatnim etapem jest funkcja „membera”,

Od prospecta do membera

W tym roku odbyła się trzecia odsłona zlotu, tym
razem w Inwałdzie koło Wadowic. Klub nie zapomina również o swoich członkach. Z myślą o nich
w tym roku został zorganizowany w Zakrzowie
koło Wadowic I Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
Strażaków Motocyklistów. Wzięło w nim udział
przeszło 200 strażaków motocyklistów z całej
Polski oraz Niemiec. Ideą zlotu była integracja
klubowiczów pochodzących z różnych części
kraju oraz dobra zabawa. A tej nie brakowało. W
trakcie trzech dni zlotu jego uczestnicy zwiedzali
najciekawsze i najpiękniejsze miejsca powiatu
wadowickiego, suskiego i żywieckiego. Brali też
udział w konkursach sprawnościowych i zabawach zaproponowanych przez organizatorów
oraz wieczornych atrakcjach, jak koncerty czy
wspólne grillowanie.
Klub bierze również udział w Podhalańskiej
Pielgrzymce Motocyklowej Strażaków Drogą
Papieską Krzeptówki – Ludźmierz.

Wśród uczestników strażackiego zlotu była
Dagmara Stelmachowicz, 20-letnia strażaczka
z OSP Chuków. Po pierwszym zlocie wypełniła
deklarację i zrobiła prawo jazdy, żeby być pełnoprawnym członkiem. Jak sama podkreśla, jazda
na motorze jest pasją, dzięki której można się rozerwać i przestać myśleć o problemach.

Dom Klubowy zaprasza

nowali nazwę, która została zaakceptowana
przez zarząd. Podobnie wyglądały prace nad
znakiem graficznym klubu. Jak wyjaśnia Grzegorz Skrzypczak, chodziło o to, aby było ono
bardzo uniwersalne, a jednocześnie charakterystyczne dla strażaków. Dlatego jest tam hełm
strażacki i topory zakończone korbowodami.
Logo przeszło akceptację Kongresu Polskich
Klubów Motocyklowych.
Przez pierwsze miesiące działalności klub działał bez kamizelek i barw klubowych. Miały to być

czyli pełnoprawnego członka klubu. Taka osoba
nosi kamizelkę z pełnymi barwami. Statut klubu
zakłada również funkcję sympatyka, który nie
musi być strażakiem.

Pasjonaci stalowych rumaków
Wadowicki klub „Riders of Flames” organizuje od trzech lat Ogólnopolski Zlot Motocyklowy.
Pierwsza edycja odbyła się w Choczni. Wzięło
w nim udział 1,4 tys. motocyklistów z całej Polski.

Jednym z najbliższych planów klubu motocyklowego z Wadowic jest uregulowanie własności
Domu Klubowego oraz realizacja projektu „Przystań Motocyklowa”. Zakłada on pozyskanie środków finansowych na dokończenie prac remontowych obiektu. Dom Klubowy „Riders of Flames”
mieści się w Świnnej Porębie. To piętrowy, drewniany budynek o łącznej powierzchni około 200
metrów kwadratowych. W środku znajduje się
kuchnia, sala ogólna, trzy sypialnie (łącznie dwadzieścia miejsc noclegowych) oraz pomieszczenia sanitarne. Plany klubu zakładają rozbudowę
sali ogólnej, części sypialnej na piętrze oraz
remont dachu. Już teraz członkowie klubu spotykają się w każdy piątek po godzinie 17. Mogą też
wspólnie z rodzinami korzystać z dobrodziejstwa
ośrodka. Nie płacą za wynajem, a jedynie ponoszą koszty mediów. Z czasem ma też rozpocząć
działalność pub. Dom ma stanowić bazę wypadową do wypoczynku klubowiczów nad zaporą
w Świnnej Porębie.
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