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Stra¿acy dysponuj¹ starym sprzê-
tem i przestarza³ymi samochodami,
zw³aszcza w OSP; modernizacji wy-
maga baza; zakup nowego podno-
�nika bêdzie mo¿liwy dziêki datkom
mieszkañców i wsparciu samorz¹-
dów � mówi³ Pan na sesji. Dlacze-
go stra¿ po¿arna jest tak niedofi-
nansowana?

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest fi-
nansowana z bud¿etu pañstwa w for-
mie dotacji za po�rednictwem bud¿e-
tu powiatu. W ustawie o PSP usta-
wodawca przewidzia³ mo¿liwo�æ po-
krywania czê�ci kosztów funkcjono-
wania przez samorz¹dy oraz osoby
prawne i fizyczne. Wysoko�æ dota-
cji co roku jest okre�lana na szczeblu
centralnym i odpowiednio wojewódz-
kim - z regu³y to wystarcza na bie¿¹-
ce funkcjonowanie, natomiast w czê-
�ci inwestycyjnej �rodki nie pozwa-
laj¹ na kompleksow¹ realizacjê zadañ.
Warto�æ tych �rodków jest odzwier-
ciedleniem mo¿liwo�ci bud¿etu pañ-
stwa. Zakup nowego podno�nika w
g³ównej czê�ci bêdzie mo¿liwy dziê-
ki �rodkom centralnym, tj. w grani-
cach 85%, a pozosta³a kwota stano-
wi wsparcie ze strony samorz¹dów,
firm i osób fizycznych. Finansowa-
nie jednostek OSP odbywa siê z bu-
d¿etu gmin, natomiast jednostki bê-
d¹ce w Krajowym Systemie Ratow-
niczo � Ga�niczym s¹ dofinansowy-
wane z bud¿etu pañstwa �rednio rocz-
nie 6 tys. z³. Poziom finansowania
wszystkich OSP okre�lony jest mo¿-
liwo�ciami bud¿etów gmin.

Coraz wiêcej wyjazdów stra¿y
to zdarzenia niezwi¹zane z po¿a-
rami, a ratownicze, interwencyj-
ne. Wiele z nich to wypadki tra-
giczne w skutkach. Czy stra¿acy,
którzy w³a�ciwie na co dzieñ sty-
kaj¹ siê z ciê¿kimi ranami, oka-
leczeniami, ze �mierci¹, objêci s¹
opiek¹ psychologów?

Tak, od lat wspó³pracujemy z
pani¹ Krystyn¹ Kowalsk¹ � psycho-
log ze Strzelec Opolskich. Ostatnie
spotkanie wszystkich zmian s³u¿bo-
wych zaplanowane by³o na listopad
br., lecz z powodu choroby pani psy-

Nowy podno�nik ju¿ nied³ugo

cholog zosta³o prze³o¿one na gru-
dzieñ.

W przypadku, gdy stra¿acy
uczestnicz¹ w akcji o bardzo du¿ym
obci¹¿eniu psychicznym (np. po-
szkodowani z powa¿nymi obra¿enia-
mi i jednocze�nie du¿a liczba ofiar
�miertelnych, czy te¿ �mieræ dzieci)
mamy do dyspozycji interwencyjn¹
grupê psychologów, która pe³ni s³u¿bê
w Komendzie G³ównej PSP w War-
szawie i mo¿e byæ alarmowo (dos³ow-
nie � samochodem uprzywilejowa-
nym) zadysponowana na miejsce
zdarzenia, celem udzielenia pomocy
psychologicznej stra¿akom ratowni-
kom.

Niemal w ostatnich zdaniach
�Raportu�, który przedstawia³ Pan
radnym, zastrzega Pan: Bezpie-
czeñstwo nie jest dane raz na zawsze.
Do likwidacji rozpoznanych na
dzieñ dzisiejszy zagro¿eñ funkcjonu-
j¹cy system ochrony p. po¿arowej jest
przygotowany i zapewnia podjêcie
dzia³añ. Jednak¿e wspó³czesna cywi-
lizacja rodzi nowe zagro¿enia, albo
o skali dot¹d niespotykanej, do li-
kwidacji których nie zawsze znajduj¹
zastosowanie procedury dotychczas
ustalone.

Brzmi to z³owieszczo, czy ma
Pan jakie� konkretne zagro¿enia
na my�li?

Na to pytanie odpowiem histo-

rycznie. Kiedy w 1992 r. powsta³a
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna nie by³o
takich zdarzeñ jak: niebezpieczne za-
chowywanie siê zwierz¹t, tj. os i szer-
szeni (obecnie 155 zdarzeñ), bioter-
roryzm, ptasia grypa, pryszczyca, w
wyniku anomalii pogodowych hura-
gany nosz¹ce znamiona tr¹by po-
wietrznej lub burze �nie¿ne. S¹ to
przyk³ady, o których nie by³o mowy
w procedurach lub planach ratowni-
czych w tamtym okresie. Tak¿e ana-
logicznie nigdy nie mo¿na wyklu-
czyæ, ¿e takie zdarzenia mog¹ mieæ
miejsce w przysz³o�ci.

Jak u nas funkcjonuje w tej
chwili numer alarmowy 112? Tak,
jak na wiêkszo�ci terytorium kra-
ju, czyli kiepsko, czy te¿ zupe³nie
przyzwoicie?

Numer alarmowy 112 niestety
funkcjonuje dok³adnie tak samo jak
w ca³ym kraju � czyli wymaga do-
pracowania. Nasza komenda PSP nie-
stety nie ma wp³ywu na to, realizuje-
my polecenia i wytyczne w tym za-
kresie z MSWiA oraz Komendy
G³ównej PSP.

Jak to wygl¹da w praktyce?

W chwili obecnej numer alarmo-
wy 112 funkcjonuje w nastêpuj¹cy
sposób:

Wybieraj¹c numer alarmowy 112
z telefonu komórkowego uzyskamy
po³¹czenie z Komend¹ Powiatow¹
Policji. Dy¿urny Policji przyjmuje
zg³oszenie o zdarzeniu, odk³ada s³u-
chawkê, nastêpnie z drugiego apara-
tu wykonuje po³¹czenie do odpo-
wiedniej s³u¿by (np. pogotowie lub
stra¿ po¿arna) i przekazuje zg³osze-
nie.

Wybieraj¹c numer 112 z telefonii
stacjonarnej (TP SA, NETIA, DIA-
LOG itp.), uzyskamy po³¹czenie z
Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.

W tym przypadku dy¿urny stra-
¿y po¿arnej ma mo¿liwo�æ przekie-
rowania rozmowy do policji i pogo-
towia bez konieczno�ci roz³¹czania
rozmowy ze zg³aszaj¹cym zdarzenie.

Rozmawia³a M. Górka

Natychmiast po pierwszej �nie-
¿ycy tej jesieni opublikowali�my in-
formacje o standardach utrzymania
dróg w zimie i o tym, jaki sprzêt i w
jakich ilo�ciach bêdzie wysy³any na
drogi powiatu. Na sprawdzenie za-
powiedzi nie przysz³o d³ugo czekaæ.
30 listopada �nieg zacz¹³ padaæ nad
ranem, i to mocno. Zawia³o pobocza,
utworzy³y siê koleiny na jezdniach�
Zupe³nie jak w �rodku zimy. A p³ugi?
A piaskarki? Kiedy wyje¿d¿aj¹ na
drogi powiatu?

Andrzej Ful, naczelnik Wydzia³u
Dróg w strzeleckim starostwie, od-
powiada:
- Decyzjê o tym, kiedy wys³aæ
p³ugi i piaskarki na drogi i w jakiej
kolejno�ci je od�nie¿aæ podejmuje
dy¿urny akcji �zima�. Nie ma ¿adne-
go przepisu, który by okre�la³ w ja-
kim czasie po opadach sprzêt musi
zacz¹æ pracowaæ. Na ten sezon zi-
mowy mamy zaplanowany wiêkszy
bud¿et na utrzymanie dróg i kierow-
cy nie powinni mieæ problemów z

Zima na drogach � nie powinno byæ problemów
jazd¹. Chcia³bym jednak przypo-
mnieæ, ¿e nie wszystkie drogi powia-
towe maj¹ ten sam priorytet od�nie-
¿ania: s¹ drogi wa¿niejsze i mniej
wa¿ne, a sprzêt nie mo¿e byæ rów-
nocze�nie wszêdzie i w dodatku o
ka¿dej porze. Na to nie staæ nikogo.

Je¿eli noc¹ spadnie �nieg, stara-

my siê, by ju¿ nad ranem drogi by³y
przejezdne. Mo¿e jednak doj�æ do
sytuacji, ¿e niektóre odcinki bêd¹ od-
�nie¿one nieco pó�niej. Gdy jednak
kto� ma powa¿ne zastrze¿enia do ja-
ko�ci pracy sprzêtu i opó�nieñ w od-
�nie¿aniu � prosimy o tym informo-
waæ dy¿urnych zimowej akcji.

30 listopada br., przed po³udniem - droga Kro�nica - Izbicko

Przedmiotem obrad ostatniej se-
sji Rady Powiatu Strzeleckiego, któ-
ra odby³a siê 28 listopada 2007 r. by³a
informacja Komendanta Powiatowe-
go Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o sta-
nie bezpieczeñstwa ochrony prze-
ciwpo¿arowej w powiecie oraz o za-
gro¿eniach po¿arowych powiatu.

Komendant Powiatowy Stra¿y
Po¿arnej S. Sz³apa przedstawi³ rad-
nym informacjê za ostatnie dwa lata.
Z przedstawionych danych wynika,
¿e od 2002 roku ogólna ilo�æ zdarzeñ
znacznie wzros³a i kszta³tuje siê na
poziomie 700 interwencji. Z tego oko-
³o 200 stanowi¹ po¿ary, a 500 inne
zagro¿enia. Ci¹gle na wysokim po-
ziomie notuje siê po¿ary upraw, traw
i lasów, natomiast ilo�æ po¿arów
obiektów, samochodów utrzymuje siê
na sta³ym poziomie. Je�li chodzi o
miejscowe zagro¿enia obserwowany
jest wzrost ilo�ci zdarzeñ spowodo-
wanych si³ami natury i komunikacyj-
nych. Niew¹tpliwym utrapieniem
naszych stra¿aków s¹ osy i  szersze-
nie, których gniazda bardzo czêsto za-
gra¿a³y ludziom. W podejmowaniu
dzia³añ przez stra¿aków wa¿ne jest
odpowiednie wyszkolenie. Sytuacjê
w tej dziedzinie okre�lono jako dobr¹
w odniesieniu do szeregowców, lecz
ci¹gle s¹ potrzeby szkolenia w zakre-
sie ratownictwa medycznego.
W swym wyst¹pieniu Komendant
S.Sz³apa podkre�la³ coraz lepsz¹
wspó³pracê pomiêdzy stra¿ami
ochotniczymi a zawodowcami.
Szczególnie za� podkre�lano ogrom-
ne zainteresowanie m³odzie¿y  szko-
leniami i dzia³alno�ci¹ w ramach OSP.
Nie zapomniano w wyst¹pieniu rów-
nie¿ o problemach stra¿aków szcze-
gólnie w zakresie sprzêtu, który w
tej dziedzinie jest wyj¹tkowo drogi.
Z wielk¹ rado�ci¹ nale¿y wiêc przy-
j¹æ informacjê Komendanta, ¿e pod-
no�nik hydrauliczny do którego za-
kupu do³o¿yli siê samorz¹dowcy z
gmin i powiatu strzeleckiego ju¿ nie-
d³ugo bêdzie przekazany naszym stra-
¿akom (wiêcej o tym - w rozmowie z
komendantem S. Sz³ap¹, publikowa-

nej obok).
Nastêpnym punktem posiedze-

nia by³o przyjêcie sprawozdañ z po-
siedzeñ Komisji Rady Powiatu za
2007 rok. W sumie komisje spotyka-
³y siê 66 razy. �rednia frekwencja rad-
nych na posiedzeniach przekracza³a
90%.

W dalszej czê�ci Rada Powiatu:
- podjê³a uchwa³ê w sprawie: zmia-

ny Uchwa³y Nr XI/103/07 Rady
Powiatu Strzeleckiego  z dnia 26
wrze�nia 2007 roku w sprawie:
najni¿szego wynagrodzenia za-
sadniczego oraz warto�ci jedne-
go punktu w kategorii zaszerego-
wania dla pracowników samorz¹-
dowych zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych Powia-
tu Strzeleckiego;

- podjê³a uchwa³ê w sprawie po-
wierzenia Gminie Kolonowskie
wykonania zadania w³asnego Po-
wiatu Strzeleckiego pn. �Zimo-
we utrzymanie dróg powiato-
wych Powiatu Strzeleckiego w
Gminie Kolonowskie w sezonach
zimowych 2007/2008 i 2008/
2009�;

- podjê³a uchwa³ê w sprawie  wy-
boru bieg³ego rewidenta do prze-
prowadzenia badania sprawozda-
nia finansowego ZOZ za 2007
rok;

- podjê³a uchwa³ê w sprawie wy-
ra¿enia opinii odno�nie wy³¹cze-
nia ze struktury Samodzielnego
Specjalistycznego Zespo³u Opie-
ki Zdrowotnej nad Matk¹ i Dziec-
kiem w Opolu Przyszpitalnej
Przychodni Ginekologiczno-Po-
³o¿niczej;

- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmia-
ny Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego;

- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian
w bud¿ecie.

Kolejna sesja odbêdzie siê 28
grudnia 2007 r., a jej tematem bêdzie
uchwalenie bud¿etu, terminów i te-
matyki sesji Rady Powiatu oraz pla-
nu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2008 rok,

XIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

Du¿o o stra¿y i stra¿akach Bezpieczeñstwo nie jest
dane raz na zawsze

Rozmowa z bryg. Stefanem Sz³ap¹, komendantem powiatowym PSP w Strzelcach Opolskich

Do koñca roku zosta³o ju¿ nie-
wiele dni, ale nie wszyscy jeszcze
wymienili dowody osobiste. W Pol-
sce, jak podaj¹ statystyki MSWiA
(na koniec pa�dziernika) nie zrobi³o
tego jeszcze ponad 3,6 mln z³otych,
a w województwie opolskim � po-
nad 111 tysiêcy.

W gminach naszego powiatu sy-
tuacja nie odbiega od tej �normy�:
wszêdzie s¹ tacy, którzy powinni ju¿
wniosek o nowy dokument z³o¿yæ.

7 wrze�nia Sejm przyj¹³ ustawê, dziêki której wyd³u¿ono okres pos³ugi-
wania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca
2008 roku. Ale� wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y sk³adaæ do 31
grudnia 2007 roku! Termin pozosta³ bez zmian.

W my�l nowej ustawy do 31 marca 2008 roku mo¿na pos³ugiwaæ siê stary-
mi dowodami osobistymi, w celu po�wiadczenia to¿samo�ci i obywatelstwa
polskiego.

Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego czasu starych dowodów na
nowe, znajd¹ siê w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli m.in. za³atwiæ
formalno�ci w urzêdach, odebraæ listu poleconego na poczcie, wzi¹æ kredytu
bankowego, sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp.

Wymieñ dowód
Urzêdy gmin, wychodz¹c na-

przeciw spó�nialskim, wyd³u¿y³y
czas pracy biur, zajmuj¹cych siê wy-
mian¹ dowodów: Referat Ewidencji
Ludno�ci w strzeleckim ratuszu
czynny jest codziennie do 17.00, a
dodatkowo � w grudniowe soboty w
godz. 9.00-13.00,
Podobnie jest w Le�nicy i w Uje�-
dzie: w soboty: 8, 15 i 29 grudnia  w
godzinach od 9.00 do 13.00 w refera-
tach spraw obywatelskich obu urzê-

dok. na str. 5


