Pompierii voluntari de la Bozovici
Am văzut că o poză cu pompierii voluntari din Bozovici a stârnit interes pe
Facebook-ul „Țării Almăjului” și de aceea dorim să venim cu unele informații
suplimentare.
Ca și în alte domenii de activitate - noul - când se dovedea a avea și un grad mare de
utilitate, i-a interesat pe almăjeni, aceștia dând dovadă de multă receptivitate, cum a fost
și în cazul constituirii unor formații de pompieri voluntari.
Prima formațiune de pompieri voluntari dintr-un sat din actualul județ Caraș-Severin,
ia ființă la Bozovici, în anul 1884: „Reuniunea Pompierilor Voluntari din Bozovici”, fiind
precedată de formațiunile din Oraviţa (1870), Caransebeş (1873), Reşiţa (1879) și
Steierdorf-Anina (1881).
Conform statutului formațiunii, zona ei de activitate nu s-a redus doar la comuna
Bozovici, ci la întreaga Vale a Almăjului, cu o prevedere restrictivă: doar o treime din
efectivul pompierilor voluntari putea părăsi localitatea de reşedinţă.
Este interesant că voluntarii care se înscriau în formația de pompieri voluntari
trebuiau să depună un „legământ” din care cităm: „Deoarce eu cu ziua de azi am devenit
membru activ al reuniunii pompierilor voluntari din Bozovici, făgăduiesc pe cuvântul
meu de onoare şi mă deoblig (aici cu sensul de: are loc obligația, la fel ca verbul „a
decurge”, n.n.), cu întinderea mâinii că voi păstra onoarea şi cinstea reuniunii cu toată
ocaziunea şi mă voi ţinea strict de regulile statuare şi de serviciu, voi îndeplini poruncile
cu punctualitatea conştiincioasă”.
După constituire, „Reuniunea Pompierilor Voluntari din Bozovici” își construiește un
sediu (remiza), lângă Prefectură (actualul sediu al Procuraturii) și se dotează cu tulumbe
(pompe pentru pompieri). Pompierii aveau uniforme, cască de protecție specifică și
centurile de siguranță.

În fotografie se vede formația pompierilor în fața Remizei de pompieri; în interior
erau amplasate tulumbele de tipul celor prezentate în figura următoare. Turnul Remizei
nu era un turn de observație, ci se folosea la întinderea furtunurilor pentru uscare.

În imaginea următoare observăm mai bine ținuta pompierilor voluntari, inclusiv
steagul formațiunii (vezi și figurile următoare); în formație apare și un toboșar și un
gornist meniți să de-a alarma în caz de nevoie.

De remarcat și faptul că în caz de incendiu, clopotul de la biserică „trăgea în dungă”,
adică cu bătăi destul de rare, iar la stingerea focului participa întreaga comunitate.
La Biserica Ortodoxă din Bozovici se păstrează două steaguri ale formației de
pompieri, primul făcut cu ocazia aniversării a 50 de ani de la constituirea Reuniunii
Pompierilor Voluntari din Bozovici.
Primul steag, de culoare roșie, are inscripționat pe o parte: „Lui Dumnezeu Mărire,

Deaproapelui Iubire” și icoana Sf. Mucenic Florian (sfânt catolic, sărbătorit la 4 mai,
protectorul pompierilor), iar pe cealaltă parte: „Corpul Pompierilor Voluntari din Plasa
Bozovici, 1884-1934”, împreună cu o emblemă sugestivă. Pe lance sunt plasate cinci
rânduri cu plăcuțe pe care sunt trecuți membrii formației.

Cel de-al doilea steag, de culoare vișinie, diferă prin inscripționarea „Formația Civilă
de Pompieri din Comuna Bozovici, 1884-1990”.

În anul 1934 această reuniune s-a transformat în Corpul de Pompieri din Plasa
Bozovici care a funcționat până prin anul 1990.
În timpul raionului Bozovici vine un ofițer de specialitate care reorganizează
activitatea pompierilor voluntari. La Bozovici, remiza se mută în alt spațiu, lângă Biserica
Catolică și e dotată cu o mașină de pompieri care avea șofer angajat.
De-a lungul timpului pompierii voluntari, conform „legământului”, făceau periodic
exerciții cu echipamentele din dotare și au participat la stingerea a numeroase incendii.
Singurele avantaje pe care le aveau pompierii voluntari erau: scutirea de muncă voluntară
(robotă) și de paza de noapte a localității.
Iată și câteva imagini de la aniversarea a 100 de ani de la înființarea „Reuniunii
Pompierilor Voluntari din Bozovici” (1984): formația propriu-zisă, dar și o fotografie cu
notabilitățile comunei din acea perioadă.

Și cum orice aniversare se termină cu o masă festivă, iată și poza de final!

O fotografie de dată mai recentă cu pompierii voluntari din Bozovici, din 1990, în
care apar preoții Ion Voin și Gheorghe Verindeanu, probabil făcută la sfințirea noului
steag al formației, este prezentată în continuare.

În anul 1995 a fost înfiinţat Pichetul Bozovici care în anul 1998 se transformă în
Gardă de Intervenţie a Pompierilor Militari.

