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ków wichury i dysponowanie stra-
¿aków do wielu innych, czasami bar-
dzo nietypowych zdarzeñ spowodo-
wa³y, ¿e w 2004 roku do dnia dzisiej-
szego mamy przewagê tzw. miejsco-
wych zagro¿eñ  nad po¿arami. Do-
tychczas  zanotowano takich akcji
367. Natomiast tych zwi¹zanych z
gaszeniem po¿arów by³o 204.

Odnotowaæ te¿ nale¿y tzw. fa³
szywe alarmy, bezpodstawne

wezwania � dla zabawy czy ¿artu:
by³o ich  a¿ 36!

Wyje¿d¿amy do wszystkich zg³o-
szeñ. Tych ³atwych i tych trudnych,
tych niebezpiecznych i tych dziw-
nych. Niemniej jednak do przepro-
wadzenia ka¿dej akcji  potrzebny jest
odpowiedni sprzêt, odpowiednia
ochrona osobista stra¿aków, czyli
umundurowanie specjalne i  przede
wszystkim wyszkolenie. Jednak jak
w poprzednich latach potrzeby
znacznie przewy¿szy³y przydzielo-
ne �rodki finansowe. Uzupe³nianie
sprzêtu, ich modernizacja, czy nawet
samo utrzymanie poci¹ga za sob¹ czê-
sto du¿e pieni¹dze. Wymieniaæ mo¿-
na wiele pocz¹wszy od braków w ta-
borze transportowym np. lekki sa-
mochód dowodzenia i ³¹czno�ci,
¿uraw (d�wig) samochodowy, po-
przez mniejszy sprzêt taki jak:   mo-
topompa wysokiej wydajno�ci, in-
stalacja do suszenia ubrañ specjalnych
�bojowych� i drobniejszy jak: pr¹-
downica, wê¿e po¿arnicze, a koñcz¹c
na równie wa¿nym ekwipunku oso-
bistym stra¿aka, czyli he³my, rêka-
wice, ubrania specjalne itp. chroni¹ce
¿ycie i zdrowie ratowników. Ró¿no-
rodno�æ, czy jak kto� okre�li³ ca³y
katalog zagro¿eñ jakie funduje nam
�rodowisko, wymaga od nas wielu
szkoleñ teoretycznych i æwiczeñ
praktycznych. W br.  przeprowadzo-
no 16 æwiczeñ na obiektach takich jak
szko³y, hotele, zak³ady karne, domy
pomocy spo³ecznej. Æwiczenia po-
zwoli³y na przetrenowanie wspó³-
dzia³ania z jednostkami Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, a  Stra¿acy
zapoznali siê ze specyfik¹ obiektów
i rodzajami zagro¿eñ.

N a poprawê bezpieczeñstwa
równie¿ wp³yw maj¹ kontrole

maj¹ce na celu rozpoznawanie zagro-
¿eñ nie tylko po¿arowych, ale i np.
chemicznych i ekologicznych. Skon-
trolowano 54 zak³adów pracy. Kon-
trole przeprowadzane s¹ przez ofi-
cera PSP i �ci�le wg odpowiednich
norm i przepisów. Nikt nie lubi byæ
kontrolowanym, wiêc i w naszym
przypadku zalecenia pokontrolne s¹
niemile widziane, a podstawy praw-
ne s¹ nieugiête. Kontroluje siê zaopa-
trzenie wodne  do celów po¿arowych
w tym zbiorniki po¿arowe pod
wzglêdem dostêpno�ci, pojemno�ci i
czysto�ci czy sieæ hydrantow¹, a
w³a�ciwie jej przegl¹dy. Temat hy-
drantów w podsumowywanym roku
mia³ swoje piêæ minut. Jest to jeden z
trudniejszych, a zarazem zaniedby-
wanych tematów gmin, gdy¿ obowi¹-
zek utrzymania i dokonywania prze-
gl¹dów ci¹¿y w³a�nie na gminie. I
znowu normy i przepisy prawne re-
guluj¹ temat. Nie odcinamy siê od
wspó³pracy i w wiêkszo�ci gmin po-
wiatu strzeleckiego temat hydrantów
ju¿ zosta³ poruszony, a z czasem na
pewno zostanie ca³kowicie zamkniê-
ty i bêd¹ sprawnie przydatne w pro-
wadzeniu dzia³añ ga�niczych.

Na prawid³owe funkcjonowanie

stra¿y po¿arnej ma w³a�ciwe zabez-
pieczenie bazy lokalowej jednostki.
Odpowiednie warunki szkoleñ, mo¿-
liwo�æ  przechowywania, konserwo-
wania umundurowania i odzie¿y spe-
cjalnej, warunki do napraw i konser-
wacji sprzêtu, wystarczaj¹ca  po-
wierzchnia gara¿owa i warsztatowa
wyposa¿ona zgodnie z potrzebami
oraz warunkami bezpieczeñstwa i
higieny pracy, to obok odpowiednich
kwalifikacji i umiejêtno�ci stra¿aków,
równie wa¿ne warunki  sprzyjaj¹ce
zapewnieniu gotowo�ci bojowej Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej.  Z jednej strony du¿a
powierzchnia obiektów niesie mo¿li-
wo�ci  wykonania  �specjalistycz-
nych� pomieszczeñ np.  pomieszcze-
nie do przechowywania, suszenia i
konserwacji ubrañ specjalnych, po-
mieszczenie do mycia samochodów,
mieszkania s³u¿bowe, pomieszczenia
do  przeprowadzania szkoleñ , a z
drugiej strony wszelkie przedsiê-
wziêcia wymagaj¹ nak³adów finanso-
wych, które w skali przyznawanych
�rodków staj¹ siê w planowanych
bud¿etach punktami przesuwanymi
z roku na rok. Czêsto stra¿acy za-
mieniaj¹ siê w prawdziw¹ brygadê
remontowo-budowlan¹, jest  jeszcze
bardzo wiele do zrobienia, ale sami
stra¿acy podkre�laj¹, ¿e systema-
tyczne prace, du¿y wk³ad w³asny,
trud i wysi³ek, u¿yczenie prywatne-
go sprzêtu  zmierza do poprawy
warunków pracy w tutejszej komen-
dzie. Stra¿acy s¹ chêtni do pracy i
rozumiej¹c problemy sami wychodz¹
z inicjatyw¹. Nie zapominajmy jed-
nak, ¿e ich powo³aniem jest ratow-
nictwo, gaszenie po¿arów i pomoc
potrzebuj¹cym.

Bardzo trudno podsumowaæ rok
tak, aby pochwaliæ siê wszyst-

kim co siê zrobi³o i opowiedzieæ o
wszystkich problemach. Dla wielu
wa¿na jest odpowied� na pytanie jaki
jest poziom bezpieczeñstwa przeciw-
po¿arowego w naszym powiecie.
Nigdy nie padnie krótka i  jedno-
znaczna odpowied�. Utrzymanie
bezpieczeñstwa w powiecie wyma-
ga wspó³pracy wielu s³u¿b. Od stra-
¿aków oczekuje siê gotowo�ci w cza-
sie zagro¿eñ spowodowanych, czy
to anomaliami pogodowymi, czy to
szybkim rozwojem techniki za któ-
rym czêsto nie nad¹¿amy i bardzo
czêsto  lekkomy�lno�ci¹ ludzi. Wy-
maga to sta³ego monitorowania zagro-
¿eñ, aktualizowania wiedzy, dosko-
nalenia umiejêtno�ci oraz wypraco-
wywania nowych procedur do usu-
wania skutków nietypowych zda-
rzeñ.

W siedzibie komendy dzia³a Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego,
integruje s³u¿by ratownicze w tym
ratownictwo medyczne.
Wypracowano system ratownictwa
na autostradzie poprzez wspó³pracê
z powiatem gliwickim oraz powia-
tem krapkowickim.

Nadchodz¹cy rok budzi pewne
oczekiwania stra¿aków w zakresie
poprawy wyposa¿enia w sprzêt spe-
cjalistyczny oraz w zakresie ochro-
ny osobistej ratowników.

¯yczenia �wi¹teczne bêd¹ równie¿
dotyczy³y gratyfikacji, aby  wy-

nagrodzenie za s³u¿bê stra¿aków ich
pracê, zaufanie, czêsto  po�wiêcenie
zdrowia, sz³o w parze z wysok¹
ocen¹ spo³eczeñstwa.

Joanna Badowska - Ghanem

Rok w stra¿y

Nasze ¿ycie podlega ci¹g³ym
zmianom, jedne s¹ inicjowane
przez nas, inne s¹ od nas nieza-
le¿ne, zmiany, które dotycz¹ jedy-
nie nas i zmiany dotycz¹ce nas
jako spo³eczeñstwa. Supermarke-
ty wypieraj¹ ma³e sklepiki, zmo-
toryzowali�my siê znacznie w sto-
sunku do okresu sprzed dwudzie-
stu lat, nie musimy staæ w kolej-
kach. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.

Po okresie zach³y�niêcia siê wiel-
kimi, wype³nionymi mnóstwem ko-
lorowych artyku³ów sklepami zaczê-
li�my zwracaæ baczniejsz¹ uwagê na
zawarto�æ opakowañ. Czêsto okazy-
wa³o siê, ¿e nie jest to to, co wyobra-
¿ali�my sobie czytaj¹c nazwê pro-
duktu na etykiecie.

Rynek nie znosi jednak pró¿ni i
powoli tworzy siê w naszym regio-
nie co� co nosi nazwê �Sprzeda¿ bez-
po�rednia�. Rolnicy i drobni prze-
twórcy oferuj¹ swoje produkty nie-
przetworzone lub ju¿ przetworzone
bezpo�rednio konsumentom. Sprze-
da¿ bezpo�rednia w krajach starej
Unii ma ju¿ ugruntowan¹ pozycjê i
mo¿na tam u rolników kupiæ niemal
wszystkie artyku³y spo¿ywcze od
mleka i nabia³u pocz¹wszy, miêso,
m¹ki a na winach i likierach skoñ-
czywszy. Wielu gospodarzy sprze-
daj¹c wysokiej jako�ci produkty, ofe-
ruje swoim konsumetom co� wiêcej
ni¿ sam zakup - swoist¹ �warto�æ do-
dan¹�. Mamy mo¿liwo�æ wgl¹du w
proces produkcji, organizowane s¹
tzw. dni otwartych drzwi, do pro-
duktu dodawane s¹ przepisy kulinar-
ne itd. Najczê�ciej sprzeda¿ bezpo-
�rednia rozwija³a siê w kierunku pro-
dukcji zdrowej, ekologicznej ¿ywno-
�ci i obecnie w wiêkszo�cie przypad-
ków te dwie dzia³alno�ci s¹ na Za-
chodzie po³¹czone. Sprzeda¿ taka ma
miejsce w ma³ych przydomowych
sklepikach lub lokalach utrzymywa-

nych wspólnie przez kilku gospoda-
rzy, na cotygodniowych targowiskach
ze specjalnie do tego przystosowa-
nych pojazdów. W niektórych du-
¿ych aglomeracjach, jak na przyk³ad
Wiedeñ, czy Monachium produkty
sprzeda¿y bezpo�redniej mo¿na
otrzymaæ dostarczone do domu. W
Saksonii ju¿ oko³o 7 % gospodarstw
rolnych przetwarza p³ody rolne i
sprzedaje swoje produkty bezpo-
�rednio, jest to najwy¿szy wska�nik
w Niemczech. Zaznaczyæ trzeba, ¿e
osi¹gniêto to po ponad dziesiêciu la-
tach pracy, przy du¿ym zaanga¿o-
waniu i pomocy instytucji kraju
zwi¹zkowego, co jest uwa¿ane za
wyj¹tkowo krótki okres czasu.

W naszym regionie jeste�my
dopiero na pocz¹tku tej drogi. Ry-
nek sprzeda¿y bezpo�redniej siê do-
piero tworzy. Tak po stronie rolni-
ków, jak i po stronie konsumentów.
Rozwój tej dzia³alno�ci przynosi ko-
rzy�ci jednak obu stronom. Dla rol-
ników-producentów jest to mo¿li-
wo�æ dodatkowej dzia³alno�ci, polep-
szenia rentowno�ci swego gospodar-

We wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Opol-
skiego przerowadzamy projekt pod nazw¹ "Wspieranie i rozwój
bezpo�redniej sprzeda¿y produktow rolnych na �l¹sku Opolskim".

W jego ramach chcemy spopularyzowaæ ideê sprzeda¿y bezpo-
�redniej w�ród rolników jako producentów i w�ród konsumentów.

Dzia³alno�æ taka z powodzeniem rozwija siê jako pewna regio-
nalna nisza w krajach starej Unii, czêsto jest to po³aczone z tury-
styk¹, czy popularyzacj¹ regionalnej kuchni.

Przeprowadzili�my sze�æ szkoleñ dla rolników informuj¹cych
o zasadach prowadzenia takiej dzia³alno�ci, stworzenie loga, któ-
re ma w przysz³o�ci byæ znakiem promocyjnym lokalnych produk-
tów oraz chcemy tê dotychczas ma³o znan¹ ideê przedstawiæ po-
tencjalnym konsumentom - Czytelnikom

Kupujmy wprost
od rolników

stwa, a  konsumentom daje to mo¿li-
wo�æ zakupu dobrej, �wie¿ej i smacz-
nej ¿ywno�æi, o której wiemy sk¹d
pochodzi i jak by³a robiona.

Prawie w ka¿dej gminie naszego
regionu mo¿emy ju¿ spotkaæ rolni-
ków, u których mo¿na kupiæ na przy-
k³ad jaja, warzywa, kaczki� Po wej-
�ciu do Unii zasady takiej dzia³alno-
�ci zosta³y ujête w ramy prawne, któ-
re reguluj¹, ale te¿ ich wype³nienie
daje pewno� legalnej produkcji. Dla
producenta � wskazuj¹c co jest do-
zwolone, a co nie w sprzeda¿y bez-
po�redniej, a dla konsumenta gwaran-
tuj¹ce bezpieczeñstwo robienia takich
zakupów.

Warto tu pos³u¿yæ siê konkret-
nym przyk³adem. Aby wyproduko-
waæ wyroby z miêsa wo³owego,
¿ywiec musi zostaæ przygotowany i
zbadany w zak³adzie ubojni rze�nym

Dlatego ilo�æ gospodarstw w na-
szym regionie oferuj¹cych sprzeda¿
bezpo�redni¹ powinna siê sukcesyw-
nie zwiêkszaæ. Jednak dzia³alno�c ta
nie powstanie li tylko sama od siebie.
Potrzebne jest tu wsparcie samorz¹-
du i innych instytucji, ktore tak¹ dzia-
³alno�æ powinny popieraæ.

W 2003 roku �l¹skie Stowarzy-
szenie Samorz¹dowe z Urz¹dem
Marsza³kowskim Województwa
Opolskiego przeprowadzi³o ankietê
tak w�ród rolników, jak i potencjal-
nych konsumentów. Wyniki s¹ zaska-
kuj¹ce. Wiêkszo�æ rolników z ma-
³ych i �rednich gospodarstw jest
prowadzi w pewnym zakresie tak¹
dzia³alno�æ lub jest ni¹ zaintere-
sowana w przysz³o�ci. Natomiast
ponad 60 % konsumentów ju¿ obec-
nie kupuje niektóre produkty bez-
po�rednio u rolnika, g³ównie ze
wzglêdu na �wie¿o�æ i dobry smak
w ten sposób zakupionej ¿ywno-
�ci. Konsekwencj¹ tej ankiety by³y
jarmarki: bo¿onarodzeniowy i wiel-
kanocny w Opolu, które siê cieszy³y
ogromnym zainteresowaniem. Wiêk-
szo�æ rolników nie by³a w stanie za-
pewniæ ilo�ci towaru, która zaspo-
koi³aby popyt.

Dzia³alno�æ ta na pewno nie jest i
nie bêdzie nigdy bezpo�redni¹ kon-
kurencj¹ dla sklepów i supermarke-
tów. Jest to pewna nisza rynkowa.
Dla osób lubi¹cych gotowanie i lo-
kalne specja³y jest to i bêdzie siê roz-
wijaæ jako dobra mo¿liwo�æ zaopa-
trywania siê w produkty dobrej ja-
ko�ci. Kupowanie u miejscowych
rolników ma ponadto pozytywny
wp³yw na region, w którym ¿yjemy.
Kapita³ pozostaje w regionie i tym
samym popieramy nasz¹ rodzim¹
produkcjê.

Je�li kto� lubi dobrze i smacznie
zje�æ zdrowe produkty, niech rozej-
rzy siê w swojej okolicy, ju¿ na pew-
no znajdzie tam gospodarstwa, które
sprzedaj¹ niektóre swoje produkty
bezpo�rednio klientom.

Robert Kwocza³a
�l¹skie Stowarzyszenie

Samorz¹dowe

dokoñczenie ze str. 1


