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S T R Z E L E C K I

O stra¿akach ochotnikach
nostkach OSP na terenie powiatu. Jest

zreszt¹ wiadomo, ¿e OSP to najlicz-

Ewenementem na skalê krajow¹ jest

sce. I w dodatku garn¹ siê do niej m³o-

dzi, równie¿ dziewczyny. I wcale nie
zostaj¹ gdzie w ogonie, bo - po-

dobnie jak i dru¿yny mêskie z nasze-

go powiatu - we wszelkich zawodach

i turniejach po¿arniczych, i to nie tyl-

szowa, grupa A kobiety - OSP Raszowa, grupa A mê¿czyni

- OSP

Raszowa, w grupie B - oldboje z Ka-

d³uba, a I miejsce w zawodach jednostek ratowniczych - PSP Strzelce

go przekonywaæ. gdyby jednak zna-

Opolskie.

leli siê jacy niedowiarkowie, to po-

Na szczeblu krajowym, w zawo-

wiem tylko, ¿e ochotnicy-stra¿acy

dach rozegranych w Parczewie, strze-

dzi wykonuj¹ znacznie szerszy za-

lecka PSP zajê³a III miejsce, oldboje

kres obowi¹zków ni¿ jeszcze 10-15

z Kad³uba - V i na takiej samej pozy-

lat temu. Teraz to ju¿ nie tylko gasze-

cji uplasowa³y siê panie z Raszowej.

nie po¿arów, ale te¿ udzia³ w akcjach

MDP Raszowa (dziewczyny) w Ry-

ratowniczych. I na tym nie koniec. To

manowie te¿ znalaz³y siê na pi¹tej po-

równie¿ podejmowanie czasem zupe³-

zycji.

nie niecodziennych zadañ, zgodnie z

W³anie miejsca w turniejach wie-

obowi¹zuj¹cymi przepisami. Nie ma

dzy

po¿arniczej,

umiejêtnoci

i

takiego zagro¿enia, do którego ochot-

sprawnoci s¹ jedynymi rankingami

okresu pos³u¿ê siê tylko jednym przy-

zestawieñ nikt nie robi. A tu wa¿na

nicy by nie wyje¿d¿ali. Z ostatniego

poszczególnych jednostek. Innych

k³adem: z fermy uciek³ agresywny

jest nie tylko pozycja czy dyplom,

stru. I to jednostka OSP musia³a go

ale te¿ nagrody. Na przyk³ad w kon-

starosta, ale i prezes Zarz¹du Powia-

niczny organizowanym co roku na-

schwytaæ - mówi Józef Swaczyna,

kursie Przegl¹d Operacyjno-Tech-

towego OSP RP. Jak przyznaje, stra-

grodami jest sprzêt dla jednostek. Za

¿akiem jest dopiero od 4 lat, choæ prze-

pierwsze miejsce powiat funduje co

cie¿ gdy by³ ch³opcem, mia³ takie ma-

roku nagrodê za 800 z³otych.

rzenia, no bo który ch³opak ich nie

W ramach tego Przegl¹du doko-

ma?

nuje siê tak¿e kontroli jednostek OSP

W³asnie skoñczy³y siê zebrania

na terenie ca³ego województwa. Dziêki

sprawozdawcze we wszystkich jed-

i Gliwicach maj¹ od pewnego czasu

temu mo¿na powiedzieæ, ¿e co roku

Na szersz¹ skalê - czyli miêdzy-

narodow¹

-

wspó³praca

miêdzy

równie¿. Ale raczej pomiêdzy poi niemieckich gminach. Dziêki temu
skanie

p o j a z d ó w.

U¿ywanych

wprawdzie, ale zupe³nie sprawnych
i w przyzwoitym stanie. Tak samo-

chody bojowe dosta³y: OSP Kielcza,

Kronica i Staniszcze Ma³e.

Nie mo¿na jednak w ogóle powie-

dzieæ, ¿e wyposa¿enie naszych jed-

nost ek j est z³ e czy przest arza³ e.

Bywa czasem wiekowe, ale jest utrzy-

mywane przez stra¿aków w dosko-

na³ym stanie i mo¿na je wykorzystaæ
w akcjach. Wszyscy wójtowie i bur-

mistrzowie bardzo dbaj¹ o stan swo-

nego Zarz¹du Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach Opolskich i jednoczenie kierownika

Referatu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych strzeleckiego magistratu.
-

Zwykle przy okazji zebrañ pod-

sumowuj¹cych

roczn¹

dzia³alnoæ

ró¿nych organizacji i instytucji pojawia siê sporo wniosków, a nawet

powa¿nych problemów. Czy u stra-

¿aków by³o podobnie?

-

Oczywicie, zebranie roczne s³u¿y

pewnym podsumowaniom, choæby skwi-

towaniu dzia³alnoci zarz¹dów poszcze-

gól nych j ednost ek, al e t ak naprawdê

nasze ochotnicze stra¿e ¿yj¹ prê¿nie na
co dzieñ i nie wyobra¿am sobie, by poja-

wiaj¹ce siê problemy czy wnioski nie

wiedzieæ: szefie, idê na tygodniowy kurs.
z

regu³y za³atwiane ku zadowoleniu zain-

teresowanych  pomylnie.
-

Rozumiem,

nowi¹
ment

noci.

dla

¿e

jednostki

mieszkañców

¿ycia

ich

OSP

wa¿ny

lokalnych

sta-

ele-

spo³ecz-

- Oczywicie. Mamy szczêcie, ¿e od lat
tak w³anie ta s³u¿ba, podkrelê to raz

jeszcze  ochotnicza, jest pozytywnie
przyjmowana zarówno przez mieszkañ-

ców, jak i przez w³adze gminy. System

by³y dyskutowane i rozwi¹zywane na

wspó³dzia³ania jednostek OSP z samorz¹-

by zwróciæ uwagê na ewentualne niepra-

innymi organizacjami takimi jak np. LZS-

bie¿¹co. Nikt nie czeka na koniec roku,

wid³owoci, czy zaistnia³e potrzeby 

pracujemy, komunikujemy siê i spoty-

kamy na bie¿¹co.

dem, zarówno gminnym jak i so³eckim, z

y czy Stowarzyszenia Odnowy Wsi jest

¿ywy i przynosi wszystkim dobre efekty.

Dla mieszkañców wa¿ne przecie¿ jest

- Wspomnia³ pan o potrzebach.

poczucie bezpieczeñstwa, a z kolei stra-

pe³ni wyposa¿one, nowoczesne wozy

gliby siê ograniczaæ jedynie do sporadycz-

- Oczywicie, ka¿demu z nas marz¹ siê w
bojowe, du¿e remizy z gara¿ami, najnow-

sze urz¹dzenia do ratownictwa, profe-

sjonalne rodki ochrony osobistej stra-

¿aków, coraz wy¿sze stopnie specjaliza-

cji zdobywane na kursach. Ale trzeba byæ

¿acy to te¿ dzia³acze spo³eczni, nie mo-

nych na szczêci e akcj i rat unkowych.

Wszyscy ¿yjemy sprawami swojego najbli¿szego otoczenia, bierzemy udzia³ w

wielu przedsiêwziêciach spo³ecznych na
swoim terenie, w dzia³alnoci kulturalnej,

realist¹, nie mo¿na mieæ wszystkiego.

sportowej  wielu ochotników jest rów-

³amy w cis³ej symbiozie z gmin¹, ze spo-

organizacjach spo³ecznych. Np. tylko w

Starannie planujemy nasz rozwój, dzia³ecznociami wsi w których dzia³amy,

bo po pierwsze to od ich dobrej woli za-

le¿y nasze finansowanie, a po drugie je-

stemy powo³ani do s³u¿enia nie tylko w

przypadkach katastrof czy nag³ych wy-

padków. Gmina i sponsorzy nas wspie-

raj¹ sprzêtowo w miarê mo¿liwoci. Nie

mo¿na powiedzieæ, ¿e nasze jednostki
s¹ le wyposa¿one. Ale w³anie w imiê

dobrze pojêtego dobra wspólnego, wspól-

nego interesu stra¿aków i spo³eczeñstwa
stale siê rozwijamy. Na zebraniach jak

zwykle pojawi³y siê postulaty o dosprzê-

towienie, ale dyskutowalimy równie¿ o

innym problemie, o szkoleniach specja-

listycznych. Sytuacja jest trochê skom-

plikowana, bo wiele z tych szkoleñ to

wielogodzinne kursy, nieraz wymagaj¹ce skoszarowania. A nasi stra¿acy to

ochotnicy, pracuj¹ i nie mog¹ siê u pracodawcy tak po prostu zameldowaæ i po-

nie¿ w samorz¹dach wiejskich,

innych

Kad³ubie stra¿acy w zesz³ym roku przepracowali spo³ecznie 870 godzin, wyko-

nali pracê wart¹ blisko 8.700 z³otych.

Efekty widaæ go³ym okiem w naszych

wsiach. Wa¿ne jest te¿ to, ¿e mieszkañcy

chc¹ mieæ u siebie ludzi wyszkolonych, w

pe³ni przygotowanych do sprawnego i

skutecznego dzia³ania w razie niebezpie-

czeñstwa. A sieæ jednostek OSP w naszej

gminie to w³anie taki system, zbudowa-

ny przez lata pracy samych ochotników

i przy ca³ej przychylnoci i zrozumieniu

w³adz gminy.

- System bezpieczeñstwa ?

- Tak, oczywicie! Wszystkie jednostki,

a mamy ich w gminie dwanacie, s¹ po³¹-

czone ³¹cznoci¹ radiow¹, jestemy w sta-

nie w ka¿dej chwili poderwaæ do akcji nie-

zbêdn¹ liczbê ludzi i sprzêtu. Jednostka w
Kad³ubie nale¿y jednoczenie do Krajowego Systemu Ratowniczo  Ganiczego,

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

W KWIACIARNI

STRZELCE OP.

KASJER-SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

- dowiadczenie

- umiejêtnoæ uk³adania kwiatów;

DUET

_

B£OTNICA
STRZELECKA

_

SZWACZKA

STRZELCE OP.

- wykszt. zawodowe, dowiadczenie

SZWACZ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe,

SZWACZKI

STRZELCE OP.

- umiejêtnoæ szycia.

(3osoby)
OBS£UGA DZIURKARKI
(1 osoba)
KELNERKA

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie rednie

KUCHARKA

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie zawodowe

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI,
KRAPKOWICE

- wykszta³cenie min. Zawodowe,

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie lub wy¿sze;

- manualnoæ, KIEROWNIK BUDÓW

na Ujazd) wzbogaci³y sie o nowe

RATOWNIK MEDYCZNY

wozy bojowe.

- rednie kierunkowe

STOKROTKA

BARMANKA

DORADCA KLIENTA TP

ny Lenica i OSP Zimna Wódka (gmi-

P R A C O D AW C Y:

- wykszta³cenie rednie;

ubieg³ym roku OSP Raszowa z gmi-

TEREN

waæ ca³emu Zarz¹dowi Powiatowemu OSP RP za codzienn¹

STRZELEC OP.

- komunikatywnoæ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie min. rednie medyczne

MONTER RUSZTOWAÑ

TEREN
CA£EGO KRAJU

_

MAGAZYNIER

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie rolnicze

ELEKTRONIK

KRAPKOWICE

- wiadectwo kwalifikacji E do 1Kv

MECHANIK MASZYN

KRAPKOWICE

_

lub ogrodnicze

wspó³pracê, a wszystkim stra¿a-

kom ochotnikom i zawodowcom

za tak du¿e zaanga¿owanie w
pe³nieniu s³u¿by i obowi¹zków

zawodowych oraz pracê na rzecz

spo³eczeñstwa powiatu strzelec-

kiego.

go punktu uzasadniaj¹cego sta³y rozwój
jednostek OSP  stanowi¹ one bardzo

powa¿ne wsparcie dla zawodowych s³u¿b
Powi¹zanie

ciami

OSP

lokalnymi,

ze

MECHANIK SAM.

STRZELCE OP.

MECHANIK SAM.

KRAJ

spo³eczno-

mi ratowni czymi  dosyæ to skom-

plikowane.

- Ale¿ nie! Wypracowany zosta³ taki

system, który daje efektywne rezulta-

t y. Akcje ratownicze kierowane s¹ na

naszym terenie przez Komendy Powia-

 KIEROWCA KAT. C+E
PRACOWNIK
TRANSPORTU

KRAPKOWICE

MECHANIK I ELEKTRYK

STRZELCE OP.

naszym zadaniem jest szeroko pojête

wspieranie dzia³añ s³u¿b zawodowych,

- dowiadczenie zawodowe.

STRZELCE OP.

KONIUSZY-INSTRUKTOR

KONIUSZY

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe;

PORZ¥DKOWY
PRACOWNIK OCHRONY

stra¿ po¿arna musi tam dojechaæ, a czê-

sto licz¹ siê dos³ownie sekundy. Nasi

stra¿acy s¹ wyszkolonymi ratownika-

mi, mechanikami, maj¹ specjalnoci bo-

jowe. A ¿e do tego nie brakuje im zapa³u

do innych dzia³añ, to chwa³a. Przypo-

mnê raz jeszcze, ¿e jest to s³u¿ba ca³ko-

wicie ochotnicza.

- No w³anie, nie brakuje wam lukto

ma

czas

ochotê na co jeszcze poza prac¹.

i

- Na szczêcie tradycja tej honorowej
s³u¿by nie zanika, czêsto jest przekazy-

wana z ojca na syna. I to od pokoleñ,

np. jednostka strzelecka liczy sobie bli-

sko 140 lat, s¹ jednostki o kilkudziesiê-

- licencja pracownika ochrony

K-KOLE
LEKTORZY

STRZELCE OP.

I
JÊZYKA NIEMIECKIEGO

_

PILARZ (2 osoby)

- pisarz  upr. na pi³y spalinowe;

TRAKTORZYSTA (1 osoba)

TEREN LENICA,

- traktorzysta Pr. jazdy kat. T

KLUCZ,
£¥KI KOZIELSKIE
PRACOWNIK FIZYCZNY

TEREN LENICA,
KLUCZ,
£AKI KOZIELSKIE

STOLARZ, CIELA

SPRZEDAWCA

niemal na miejscu zdarzenia, zawodowa

- stopieñ niepe³nosprawnoci

ZAK£ADY

JÊZYKA ANGIELSKIEGO

my od razu co i gdzie siê dzieje, ile jed-

nostek nale¿y wys³aæ. To dzia³a bardzo

ZAWADZKIE

AZOTOWE

BUDOWLANY

skutecznie. Poza tym jednostki OSP s¹

- upr. instruktora jazdy konnej

- dowiadczenie w opiece nad koñmi,

PRACOWNIK

St¹d ta cis³a wspó³praca. Jestemy po-

³¹czeni systemem radiowym, wiêc wie-

- wykszta³cenie wy¿sze

OLSZOWA-JANKÓW

JAZDY KONNEJ

jak najszybsze dotarcie do miejsca zda-

rzenia i podjêcia odpowiednich dzia³añ.

ma³o

- upraw. na wózki o napêdzie gazowym
- wykszt. zawodowe,
- upr. do spawania MAG i TIG,

LUSARZ  SPAWACZ
MGR FARMACJI

t ow¹ Pañst wowej St ra¿y Po¿arnej , a

Zwykle

- wiadectwo kwalifikacji
- 2 lata praktyki

jednoczesna

wspó³ praca z zawodowymi s³ u¿ba-

dzi?

_

CIÊ¯AROWYCH

I SPALINOWYCH,

nostkami zawodowymi nawet na tere-

-

- prawo jazdy kat. B mile widziane C;

LOKOMOTYW ELEKTR.

mo¿e stawaæ do zadañ na równi z jed-

ratowniczych.

rozró¿nianie kolorów

- wykszta³cenie rednie,

o kierunku ratownik medyczny

Serdecznie chcia³em podziêko-

nie ca³ego kraju. Tu dotykamy kolejne-

To bardzo delikatne sprawy, na szczêcie

PIELÊGNIARKI
KSIÊGOWA

ich OSP i ich wyposa¿enie.

Na koniec przyk³ad - tylko w

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

PRACY

SPRZEDAWCA

nasze jendnostki maj¹ szansê na uzy-

Stra¿ackie zebrania zakoñczone
O rozmowê na ten temat poprosilimy Jana Bogusza, wiceprezesa Miejsko-Gmin-

STANOWISKO

podpisan¹ umowê o partnerstwie jed-

MIEJSCE

nostek OSP ze swoich terenów.

szczególnymi jednostkami w naszych

STiF i miejsce zajê³a MDP OSP Ra-

tel. 462 18 10

towe OSP RP w Strzelcach Opolskich

ce. Ot, choæby ubieg³oroczne osi¹-

sportowo-po¿arniczych w systemie

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

nasza wspó³praca. Zarz¹dy powia-

ochotnikami-stra¿akami - rozwija siê

gniêcia. Na wojewódzkich zawodach

jednostki OSP, nie trzeba chyba niko-

zazdrocili nam koledzy z Gliwic.

ko rejonowych, ale i wojewódzkich i

ogólnopolskich, zawsze s¹ w czo³ów-

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Nawiasem mówi¹c - kontynuuje

J. Swaczyna - takiego Przegl¹du po-

niejsza spo³eczna organizacja w Pol-

O tym, jak bardzo potrzebne s¹

towoci i bojowoci jednostek.

ich na naszym terenie 40, a zrzeszaj¹
blisko 1.400 cz³onków. Nie od dzi

-

OFERTY PRACY

odbywa siê nie tylko generalny re-

mont stra¿nicy, ale i æwiczy stan go-

ZDZIESZOWICE

(kontakt PUP)

FIRMA DREMEX

- MAGAZYNIER
TRAKOWY (do obs³ugi
traka do drewna)
PILARZ
KIEROWCA

STRZELCE OP.

(kontakt PUP)

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga!
W zwi¹zku z koniecznoci¹ remontu sali rejestracji w Starostwie Strze-

leckim informujemy ¿e w nastêpuj¹cych dniach rejestracja pojazdów
bêdzie odbywaæ siê w godzinach:
-

-

-

-

-

roda 6 kwietnia

czwartek 7 kwietnia

pi¹tek 8 kwietnia

poniedzia³ek 11 kwietnia
roda 13 kwietnia

od 7.30 do 17.00

od 7.30 do 17.30

od 7.30 do 12.00
NIECZYNNE

od 7.30 do 17.00

cioletniej historii. Od kilku lat mamy

-

czwartek 14 kwietniaod

7.30 do 17.30

³o 530 ludzi, stale szkolimy m³ody na-

-

poniedzia³ek 18 kwietnia

NIECZYNNE

sta³¹ liczbê czynnych stra¿aków  oko-

rybek  w dru¿ynach m³odzie¿owych

jest obecnie oko³o 300 m³odych ludzi.

-

pi¹tek 15 kwietnia

od 7.30 do 12.00

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Nie bojê siê, ¿e mo¿e zabrakn¹æ ludzi.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne s¹ wa¿-

nym elementem ¿ycia spo³ecznego i bê-

dziemy siê staraæ by tak pozosta³o, nie

zawiedziemy zaufania naszych s¹siadów,
wspó³mieszkañców.

Starosta Strzelecki przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków w poniedzia³ki od 14.00 do 16.00,
II piêtro, pokój 206

