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I oto w listopadzie ubieg³ego roku
okaza³o siê, ¿e Komenda Powiatowa
w Strzelcach Opolskich otrzyma a¿
900 tysiêcy z³otych na inwestycje.
Od lat takiej puli �rodków tu nie ogl¹-
dano!
- Chcieli�my tê sumê jeszcze po-
mno¿yæ: zaczêli�my rozmowy z Fun-
duszem Ochrony �rodowiska, z PZU,
samorz¹dami i innymi darczyñcami.
Naszym celem by³ zakup podno�ni-
ka hydraulicznego i ciê¿kiego samo-
chodu ratowniczo-ga�niczego o po-
jemno�ci 8 tys. litrów wody. Na po-
cz¹tku roku 2009 okaza³o siê jednak,
¿e plany to jedno, a kryzys to drugie.
W wyniku ciêæ zabrano nam 400 ty-
siêcy z³otych z puli przewidzianej na
inwestycje i jeszcze o 10 procent
zmniejszono nam �rodki bie¿¹ce. Na
prze³omie lutego i marca musieli�my
zweryfikowaæ koncepcjê inwestowa-
nia. W³a�ciwie dograli�my tylko mon-
ta¿ finansowy zakupu podno�nika. o
którym mówimy od dobrych dwóch
lat. Wczesn¹ wiosn¹ otrzymali�my z
Komendy G³ównej informacjê, ¿e po-
stêpowanie przetargowe na zakup
podno�ników dla stra¿y zosta³o roz-
strzygniête. �Nasz� podno�nik, któ-
ry kosztowaæ bêdzie 941,6 tysiêcy
z³otych, znalaz³ siê w pierwszej tu-
rze dostaw - mówi z ¿alem komen-
dant.

Z ¿alem, bo gdyby dwa lata temu
(a tyle siê o tym mówi) wszystko
uda³o siê zrealizowaæ wed³ug za³o¿eñ,
podno�nik hydrauliczny by³by ju¿
dawno na miejscu, nie trzeba by³oby
teraz uprawiaæ karko³omnej gimnasty-
ki finansowej, a samorz¹dom gmin-
nym, które wspar³y ten projekt, nie
trzeba by³oby oddawaæ w ostatnim
dniu 2008 roku pieniêdzy. Dlaczego?
Zasada jest prosta: je�li cel nie zosta-
nie zrealizowany w danym roku bu-
d¿etowym - pieni¹dze trzeba zwró-
ciæ.
- Ile wam brakuje? - pytam, choæ
rozmowy o pieni¹dzach, a w³a�ciwie
ich braku, w przededniu �wiêta stra-
¿aków chyba nie s¹ za bardzo na miej-
scu.
- Wszystkie samorz¹dy, które
wcze�niej zadeklarowa³y pomoc,

26 lat w stra¿y
podtrzymuj¹ chêæ do³o¿enia siê do
tego zakupu. Z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego mamy otrzymaæ 100
tysiêcy, wyst¹pili�my równie¿ do 24
zak³adów pracy z pro�b¹ o dofinan-
sowanie. W podobnym tonie zwra-
camy siê do towarzystw ubezpiecze-
niowych. Liczymy na odzew, po-
dobnie jak poprzednio, kiedy nawet
osoby fizyczne popar³y apel o
wsparcie tego przedsiêwziêcia, choæ-
by drobnymi kwotami. I z tych drob-
nych kwot zrobi³a siê ca³kiem spora:
92 tysi¹ce z³otych. Tych wszystkich
�róde³, na które liczymy, jest trochê,
ale nie zmienia to faktu, ¿e brakuje
nam jeszcze 145 tysiêcy!
- Do kiedy kasê trzeba zebraæ w
ca³o�ci?
- W umowie miêdzy Komend¹
G³ówn¹ PSP a nasz¹ ostateczny ter-
min zakupu podno�nika wyznaczo-
no na 10 listopada; mo¿e jednak oka-
zaæ siê, ¿e data zakupu wypadnie ju¿
w sierpniu. Termin p³atno�ci faktu-
ry up³ynie po 14 dniach od dnia do-
stawy. I nawet nie dopuszczam my-
�li, ¿e mog³oby siê nam nie udaæ ze-
branie ca³ej kwoty!
-  A co ze �rodkami bie¿¹cymi, któ-
re te¿ zosta³y okrojone? Stra¿ rza-
dziej wyje¿d¿a do akcji?

Komendant jest oburzony takim
postawieniem sprawy. Oszczêdza
siê, to prawda, ale na remontach (czy-
li: termin ich przesuwa siê na bli¿ej
nieokre�lon¹ przysz³o�æ, choæ aku-
rat termomodernizacja obiektów
przynios³aby oszczêdno�ci w kosz-
tach ogrzewania). Nie oszczêdza siê
na p³acach,  na sprzêcie, ani na �rod-
kach ga�niczych (ale faktem jest, ¿e
akurat w tym asortymencie stra¿
mo¿e liczyæ na pomoc nadle�nictw).
Do akcji wyje¿d¿a optymalna obsa-
da.

To mo¿e przesta³o siê przyjmo-
waæ nowych adeptów zawodu? I to
nie: jak s³yszê, w czerwcu zostanie
og³oszony nabór na 4 stanowiska,
które trzeba bêdzie obsadziæ, gdy kil-
ka osób odejdzie na emeryturê. Tyle
tylko, ¿e wakat w stra¿y po¿arnej
to nie to samo co w urzêdzie czy w
firmie. Nabór zostanie og³oszony w

czerwcu, ale minie jeszcze kilka mie-
siêcy (dok³adnie - do grudnia), zanim
nowi ludzie ukoñcz¹ wszystkie szko-
lenia, bez których nie mog¹ wzi¹æ
udzia³u w akcji.
- To trwa zbyt d³ugo - uwa¿a ko-
mendant. - Mo¿e wyj�ciem by³oby
szkolenie nowych stra¿aków na miej-
scu, w jednostce, do której maj¹ tra-
fiæ, bez konieczno�ci oddelegowania
ich na szkolenie skoszarowane, a wa-
runkiem dopuszczenia do udzia³u w
akcjach by³oby zdanie egzaminu pañ-
stwowego?

Zreszt¹ to niejedyna uwaga ko-
mendanta zwi¹zana z kwesti¹ szko-
leñ. Druga dotyczy kolejki do szkó³
podoficerskich: ¿eby siê tam dostaæ
trzeba czekaæ 3-4 lata! Dodajmy, ¿e
tylko s¹ dwie takie szko³y w kraju:
jedna w Bydgoszczy, druga w Czê-
stochowie. I stra¿acy ze Strzelec
ostatnio szkol¹ siê w³a�nie w Byd-
goszczy.

A szkoliæ siê trzeba ci¹gle, bo
zmienia siê s³u¿ba. A¿ 64% zdarzeñ,
do których wyje¿d¿aj¹ stra¿acy to
nie po¿ary! To przede wszystkim
wypadki drogowe, ale te¿ pomoc po-
szkodowanym w wyniku klêsk - jak
po tornadzie w 2008 roku, czy usu-
wanie kokonów os czy szerszeni. W
ubieg³ym roku stra¿acy ze Strzelec
wyje¿d¿ali do 900 zdarzeñ, z tego
212 razy wezwano ich po to, by usu-
n¹æ ¿¹dl¹ce owady!
- Musimy byæ elastyczni i umieæ
dostosowywaæ siê do zmieniaj¹cej siê
sytuacji - mówi komendant Sz³apa.
Gdy pytam, co zmieni³by w PSP,
gdyby mia³ tak¹ w³adzê, odpowiada
bez wahania: d¹¿y³bym za wszelk¹
cenê do wzmocnienia organizacyjne-
go Krajowego Systemu Ratowniczo-
Ga�niczego, a rozumiem przez to
optymalne obsady samochodów po-
¿arniczych (zarówno PSP, jak i OSP,
funkcjonuj¹cych w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo-Ga�niczym) i
optymalne ich wyposa¿enie w no-
woczesny sprzêt.

Pewnie podobne ¿yczenia maj¹ i
inni stra¿acy - oby wszystkie siê
spe³ni³y!

 Rozmawia³a Marta Górka

W powiecie strzeleckim pracuje
55 zawodowych stra¿aków i 1200
ochotników. Na kilka dni przed po-
wiatowymi obchodami ich �wiêta za-
wodowcy zostali poproszeni o wy-
pe³nienie króciutkiej anonimowej an-
kiety. Wype³ni³o j¹ 22 funkcjonariu-
szy, na ró¿nych stanowiskach i z ró¿-
nym wykszta³ceniem zawodowym, z
ró¿nym sta¿em.

Co pisz¹ o sobie? Ka¿d¹ z odpo-
wiedzi mo¿na by tu przytoczyæ w
ca³o�ci, ale to oczywi�cie niemo¿li-
we...

Gdy by³em/³am dzieckiem, ma-
rzy³em o zostaniu..,.

Podobno ka¿dy ch³opiec w dzie-
ciñstwie chce zostaæ stra¿akiem. Ale
z odpowiedzi widaæ, ¿e to tylko ste-
reotyp: odpowiedzi ankietowanych
by³y bardzo zró¿nicowane: pilotem,
pi³karzem, marynarzem, weteryna-
rzem, aktorem, lekarzem, górnikiem...
Ale jednak wiêkszo�æ (15 osób) od-
powiedzia³a: stra¿akiem (w tym kil-
koro � bo przecie¿ funkcjonariuszka-
mi s¹ te¿ panie � zastanawia³o siê nad
wyborem tej drogi ¿yciowej, wska-
zuj¹c ten zawód równolegle do inne-
go).

Wybra³em szko³ê po¿arnicz¹,
bo...
Zanim przejdziemy do bezpo�rednich
wypowiedzi, wyja�nijmy, ¿e nieistotny
by³ stopieñ szko³y (oficerska, czy pod-
oficerska).

Najczê�ciej podawana odpo-
wied�: dlatego, ¿eby podnie�æ kwali-
fikacje zawodowe i dla lepszych za-
robków: �tylko wtedy mo¿na awan-
sowaæ�. Paru funkcjonariuszy jest po
szko³ach dziennych i oni pisali: �po-
zna³em zawód przez OSP i uzna³em,
¿e chcê to robiæ�, �pozwoli³a mi zre-
alizowaæ marzenia�. S¹ równie¿ tacy,
którzy realizuj¹ rodzinne tradycje.
Jeden z respondentów napisa³ tak:
�uczy mêstwa, ofiarno�ci i bezintere-
sowno�ci, poszanowania os trzecich
i godno�ci�.

Mundur to dla mnie...
W dzisiejszych czasach rzadko

mamy okazjê czytaæ wielkie s³owa po-
chodz¹ce nie z oficjalnych wypowie-
dzi, aktów wagi pañstwowej czy in-
nych bardzo wa¿nych dokumentów.
A takich w³a�nie s³ów u¿ywali nasi
stra¿acy. Niezale¿nie od sta¿u czy
wieku akurat te odpowiedzi brzmia³y
niezwykle podobnie: �noszê mundur,
bo wymaga tego s³u¿ba, ale noszê go
z dum¹ i godno�ci¹�.

Inni potwierdzali, ¿e mundur to:
honor, duma, zaszczyt, godno�æ, sza-
cunek, tak¿e � �wiêto�æ. A nawet:
�(jest) jednym z symboli narodowych,
wyra¿aj¹cych wierno�æ, patriotyzm

i po�wiêcenie dla Pañstwa i Polaków�
(oby nie okaza³o siê, ¿e ta osoba ma
podwójne obywatelstwo).

Czy takie poczucie dumy rodzi
siê z chwil¹ za³o¿enia munduru po
raz pierwszy? Niekoniecznie, skoro
jedna z odpowiedzi brzmia³a tak: �Te-
raz nosiæ mundur to dla mnie honor,
poniewa¿ pokocha³em ten zawód�.

Najtrudniejszy moment s³u¿-
by...

�Widok ludzkiej tragedii i krzyw-
da dzieci�,  �pierwsza akcja z ofiara-
mi w ludziach�, �brak wyjazdu�,
�dzia³ania w trakcie usuwania skut-
ków tr¹by powietrznej�, �po¿ar la-
sów w Ku�ni Raciborskiej�, ale tak-
¿e �sytuacje konfliktowe�, a nawet
�brak wyjazdu� (to te¿ wi¹¿e siê ze
stresem w czasie pe³nienia dy¿uru).
Jeden z respondentów napisa³: �po-
dejmowanie trudnych decyzji pod-
czas dzia³añ, by nikt nie ucierpia³
wiêcej ni¿ poprzednik (segregacja ran-
nych)�.

Najpiêkniejsza chwila w cza-
sie s³u¿by to: �moment, kiedy kto�
dziêkuje za otrzyman¹ pomoc�;
�wdziêczno�æ spo³eczeñstwa�; �wy-
jazd do akcji�; �podziêkowanie miesz-
kañców domu, w którym ugasili�my
po¿ar poddasza�; �poczucie spe³nio-
nego obowi¹zku�; �awans�; ��wiado-
mo�æ ¿e pomagam ludziom�, �podziê-
kowanie mi jako dowódcy akcji przez
cz³owieka osiemdziesiêcioparêletnie-
go za wykonanie dobrej pracy�.

Jeden z respondentów wskaza³
inny moment: ��lubowanie�.

Gdybym mia³/mia³a wp³yw na
to, co dzieje siê w Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej, zmieni³bym:

�Nastawienie ludzi do zawodu
stra¿aka, który z nara¿eniem ¿ycia
pomaga innym�; �zwiêkszenie obsad
podzia³u bojowego�, �doposa¿enie w
lepszy sprzêt ratowniczy�, �zwiêk-
szenie p³ac�; �wiêksza ochrona stra-
¿aka�.

I wreszcie wniosek, jak pojawia³
siê w ka¿dej niemal ankiecie: �sys-
tem szkolenia� � ale nikt nie pisa³ na
jaki. (Dodajmy: o tym wspomina³ te¿
komendant Stefan Sz³apa w rozmo-
wie, która publikujemy w innym miej-
scu).

Serdecznie dziêkujemy za wype³-
nienie ankiet. Oby ka¿dy z Was � stra-
¿aków zawodowych i ochotników �
móg³ tak posumowaæ swoje ¿ycie w
mundurze, jak uczyni³ to jeden z od-
powiadaj¹cych, a odchodz¹cy nied³u-
go na emeryturê:
�... Przyznajê: to by³ dobry czas w
moim ¿yciu, gdy by³em funkcjona-
riuszem PSP�.

Stra¿acy o sobie

Mundur to �wiêta rzecz

9 maja w B³otnicy Strzeleckiej
odby³y siê Miejsko-Gminne

obchody Dnia Stra¿aka.

Lokalizacja to nieprzypadkowa. W
sierpniu ubieg³ego roku B³otnica
Strzelecka dotkniêta zosta³a klêsk¹
¿ywio³ow¹. Dziêki natychmiastowej
mobilizacji wszystkich zastêpów
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, szyb-
ko uda³o siê opanowaæ trudn¹ sytu-
acjê i zabezpieczyæ ¿ycie i dobytek
mieszkañców.

Obchody rozpoczê³y siê nabo¿eñ-
stwem w intencji stra¿aków. Po mszy
nast¹pi³a czê�æ oficjalna - uroczysty
apel, podczas którego wrêczono od-
znaczenia:
Z³oty Znak Zwi¹zku
- dh Franciszkowi D³ugosz
Z³oty Medal Za Zas³ugi Dla Po-
¿arnictwa
- dh Wilhelmowi Glikowi
Srebrny Medal Za Zas³ugi Dla
Po¿arnictwa
- dh Jackowi Kiszel
- dh Henrykowi Kogut
- dh Przemys³awowi Filipiakowi
- dh Joachimowi Spyra
- dh Janowi D³ugoszowi
- dh Henrykowi Sz³apa

OBCHODY DNIA STRA¯AKA
Br¹zowy Medal Za Zas³ugi Dla
Po¿arnictwa
- Marii Feliniak
- Markowi ¯yczyñskiemu
- dh Annie Dalibóg
- dh Arturowi Baksikowi
- dh Antoniemu Legrand
- dh Tomaszowi Morawskiemu
- dh Kamilowi Muc
- dh Stanis³awowi Kowalik
- dh Zbigniewowi Dac
- Stanis³awowi Gawroñskiemu
- dh Dariuszowi Ka³u¿a
- dh Stanis³awowi Pawlikowi

- Marii Gawroñskej
Odznakê Stra¿ak Wzorowy
- dh Robertowi Cedzich
- dh Paw³owi Kapica

Stra¿ackie �wiêto by³o tak¿e okazj¹
by podsumowaæ i wrêczyæ nagrody
laureatom Eliminacji Miejsko-Gmin-
nych Otwartego Turnieju Wiedzy Po-
¿arniczej. Na zakoñczenie przyszed³
czas na wspóln¹ biesiadê podczas
�wi¹tecznego pikniku stra¿ackiego.
Wyst¹pi³ na nim zespó³ dzieciêcy z
B³otnicy Strzeleckiej.

I miejsce w województwie w Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arni-
czej dla Krzysztofa Golly, ucznia Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich

30 kwietnia 2009 r. tym razem w
siedzibie OSP w  Bierkowicach odby³ siê
fina³ wojewódzki Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Po¿arniczej. Uczestniczyli
w  nim laureaci eliminacji powiatowych
przeprowadzonych we wszystkich po-
wiatach województwa opolskiego, w su-
mie oko³o 50 uczniów w 3 kategoriach
wiekowych. Powiat strzelecki w kate-
gorii  szkó³ ponadgimnazjalnych  re-
prezentowa³o 2 uczniów: ZSZ Nr w
Strzelcach Op.  i ZSO w Strzelcach Op.
Zawody wojewódzkie podobnie jak po-
wiatowe i miejsko-gminne sk³ada³y siê
z dwóch etapów : pisemnego i ustnego.
Do etapu ustnego zakwalifikowali siê
uczniowie, którzy otrzymali najwiêksz¹
liczbê punktów z testu pisemnego obej-

muj¹cego zagadnienia m.in. z zakresu
przepisów przeciwpo¿arowych, sprzê-
tu ga�niczego i ratowniczego, pierw-
szej pomocy, stopni, odznaczeñ  i struk-
tury PSP i OSP a tak¿e historii ruchu
stra¿ackiego.

W czê�ci ustnej trzeba by³o siê rów-
nie¿ wykazaæ umiejêtno�ciami prak-
tycznymi m.in. z udzielania pierwszej
pomocy, czy  obs³ugi sprzêtu stra¿ac-
kiego. Zwyciêzc¹ eliminacji wojewódz-
kich zosta³  Krzysztof Golly, uczeñ
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Op.  i bêdzie on  reprezen-
towa³ województwo opolskie w  etapie
centralnym, który odbêdzie siê w dniach
29-31 czerwca w £owiczu. Warto za-
znaczyæ, ¿e jest to ju¿ drugi uczeñ w
historii naszej szko³y, który zakwalifi-
kowa³ siê do etapu centralnego Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿ar-
niczej. Gratulujemy i ¿yczymy powo-
dzenia w finale Konkursu.

Marek Rosiñski

Krzysztof Golly laureatem

dok. ze str. 1


