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cieszaj¹ce jest, ¿e mniej wiêcej od dwóch
lat ustabilizowa³a siê � i to na ni¿szym
ni¿ w okresach wcze�niejszych pozio-
mie � ilo�æ po¿arów zwi¹zanych z wy-
palaniem �ciernisk na polach. Ma to na
pewno zwi¹zek z unijnymi dop³atami dla
rolników i zagro¿eniem ich odebrania.
- A wiêc te liczby mówi¹ co� o
bezpieczeñstwie i ochronie p.po¿.,
czy nie?
- Bezpieczeñstwo powiatu to nie sama
stra¿ po¿arna. Pañstwowa Stra¿ Po¿ar-
na razem z OSP jest tylko jednym z
ogniw ca³ego ³añcucha w sensie opera-
cyjnego zabezpieczenia powiatu. Kolej-
ne ogniwa to infrastruktura, m.in. bu-
dynki zarz¹dzane prze instytucje, firmy
i osoby prywatne oraz bloki mieszkal-
ne. O ile mamy mo¿liwo�ci kontrolo-
wania pod wzglêdem przestrzegania prze-
pisów p.po¿. obiek-
tów w gestii firm i
instytucji, to zupe³-
nie nic nie mo¿emy
powiedzieæ o tym,
jak wygl¹daj¹ te
kwestie w prywat-
nych domach i w
mieszkaniach w
blokach. Nie wie-
rzê, by by³o znacz-
nie lepiej ni¿ w in-
stytucjach, a tu nie
jest wcale dobrze. W
ci¹gu roku przepro-
wadzili�my sporo
kontroli, zakoñ-
czonych wydaniem
decyzji administra-
cyjnych, ale nie
wszystkie ju¿ zosta-
³y wykonane. Na
przyk³ad na 15 de-
cyzji dotycz¹cych
zaopatrzenia w wodê do dzi� wykonano
2, z 28 dotycz¹cych utrzymania p.po¿.
kontrolowanych obiektów � wykonano
15, a z 10 zwi¹zanych z ewakuacj¹ ludzi
w momencie zagro¿enia � tylko 1. To
�wiadczy m.in. o finansowej kondycji
naszych firm i instytucji � na inwesty-
cje zgodne z przepisami p. po¿. ich nie
staæ.  Dlatego czêsto stosuje siê rozwi¹-
zania i zabezpieczenia zastêpcze, w re-
alizacji roz³o¿one na etapy.  I tak na
terenie powiatu jest 7 obiektów wypo-
sa¿onych w monitoring po¿arowy. Tak
jest, np. w szpitalu, gdzie w ka¿dym po-
mieszczeniu zainstalowane s¹ tzw. inte-
ligentne czujki, reaguj¹ce w ci¹gu kilku-
nastu sekund na zadymienie i poprzez
centrale przesy³aj¹ce do nas sygna³ alar-
mowy. My z kolei w ci¹gu kilku minut
jeste�my w stanie dojechaæ do szpitala i
rozpocz¹æ akcjê. W przypadku innych
zdarzeñ, np. na autostradzie, gdy musi-
my potwierdziæ zg³oszenie po to, by za-
decydowaæ o wys³aniu odpowiedniego sa-
mochodu i sprzêtu � �redni czas dojazdu
to 12,5 minuty. Mie�cimy siê wiêc w
przyjêtym w ca³ej Europie okresie do-
jazdu na miejsce akcji, który wynosi 15
minut.
- W materiale przedstawionym
radnym na ostatniej sesji i w swo-
im wyst¹pieniu stwierdzi³ Pan, ¿e
o sprawno�ci decyduje nie tylko

szybko�æ dojazdu, ale i wyszkole-
nie za³óg OSP.
- A z tym jest coraz lepiej. Od 2 lat
obserwujê du¿y nacisk samych stra¿a-
ków � ochotników na szkolenie, po-
czynaj¹c od szeregowych cz³onków po
naczelników OSP. Szkolenia prowadzi-
my w ramach zadañ w³asnych PSP.
- Gdyby Pan mia³ u³o¿yæ swoisty
ranking OSP z terenu ca³ego po-
wiatu, które jednostki znalaz³yby
siê na czele?
- Nie mo¿na nawet my�leæ o takiej
li�cie: podstawowym podzia³em OSP
jest na te jednostki, które s¹ w³¹czone
do  Krajowego Systemu Ratowniczo
Ga�niczego i pozosta³e.
- Na 40 jednostek OSP na tere-
nie powiatu w KSRG funkcjonuje
10. To �a¿� czy �tylko� jedna

czwarta?
- �A¿�; pozosta³e te¿ czasem bior¹
udzia³ w akcjach poza terenem w³asnej
gminy. To wynik bardzo pozytywnego
podej�cia naszych wójtów i burmi-
strzów, którzy zgadzaj¹ siê na taki stan
rzeczy, mimo ponoszonych kosztów.
Wychodz¹ jednak ze s³usznego za³o¿e-
nia � dzi� ja tobie pomagam, ty jutro
mnie. A na tle kraju te¿ wygl¹damy nie-
�le: na 335 powiatów w Krajowym Sys-
temie Ratownictwa Ga�niczego funk-
cjonuj¹ 3.433 jednostki OSP.
- Mówi³ Pan o szybko�ci dojaz-
du, o wyszkoleniu, a sprzêt? Te¿
jest na dobrym poziomie?
- Wbrew obiegowym opiniom � nasz
sprzêt jest bardzo drogi. Nowy samo-
chód ze zbiornikiem o pojemno�ci 2,5
tys. litrów wody (czyli typowy) kosz-

tuje ok. 400 tys. z³ minimum. Jeden
w¹¿ stra¿acki to wydatek rzêdu kilku-
set z³otych; ubranie z wymaganymi
atestami kosztuje kilkana�cie tysiêcy,
a motopompa � element wyposa¿enia
cysterny o pojemno�ci 18 tysiêcy l �
kosztowa³a 25 tysiêcy. Gdyby nie fi-
nansowa pomoc samorz¹dów � gminy
Ujazd (wspomog³a nas kwot¹ 20 tys.
z³) i starostwa powiatowego w Strzel-
cach Op. (przeznaczy³o 5 tys. z³ na
ten cel) � nie by³oby nas na ni¹ staæ. W
przysz³ym roku na inwestycje nie
mamy w ogóle �rodków, a tzw. rzeczów-
ka - jeden z elementów naszego bud¿e-
tu � z roku na rok maleje i w 2006
wyniesie 9 proc., czyli zbli¿y siê do
niebezpiecznej ju¿ granicy.
- To w pañstwowej stra¿y, a jak
wygl¹da sprzêt w OSP?

- Stra¿acy �
ochotnicy i dzia³a-
cze OSP to ludzie
skromni i ofiarni,
ratuj¹ tym sprzêtem,
który maj¹ do dys-
pozycji. Finansowa-
ne s¹ przez gminy, a
jednostki OSP funk-
cjonuj¹ce w ramach
KRSG dodatkowo
otrzymuj¹ kwotê 5-
6 tysiêcy z³otych na
rok. Co wa¿ne � jako
komendant powia-
towy PSP mam
wp³yw na rozdziela-
nie �rodków. I sta-
ram siê inspirowaæ
do zakupu sprzêtu.
Namawiam te¿ do
bliskiej wspó³pracy
OSP; dziêki ³¹czeniu
�rodków w ostatnich

2 latach mogli�my kupiæ do�æ kosz-
towny sprzêt � np. motopompê i ze-
staw ratownictwa drogowego. dziêki
wspó³pracy OSP Izbicko i OSP Kro-
�nica.
- I na koniec jeszcze pytanie o
numer alarmowy 112. Dzia³a?
- Bezpo�rednio do nas mo¿na � na
ten numer � dodzwoniæ siê z telefonów
stacjonarnych; z komórkowych ³¹czy
siê w ten sposób z oficerem dy¿urnym
policji, który przyjmuje informacjê i
przekazuje do w³a�ciwych s³u¿b. Nie-
d³ugo mo¿liwe jednak bêd¹ tak¿e po³¹-
czenia z telefonów komórkowych do
PSP; a my ju¿ szlifujemy jêzyki. Na
kursie jêz. niemieckiego jest 10 stra¿a-
ków; my�limy te¿ o kursie angielskie-
go w przysz³o�ci, a w tej chwili 5 na-
szych stra¿aków zna ten jêzyk biegle.

bryg. mgr in¿. Stefan Sz³apa � od 7 lat komendant komendy powiatowej
PSP w Strzelcach Opolskich, w której pracê rozpocz¹³ w 1984 r., zaraz po
studium w Krakowie, w ten sposób zrealizowa³ swoje ch³opiêce marzenia o
zostaniu stra¿akiem; ¿onaty (¿ona bibliotekarka), 3 córki (19, 18 i 12 lat �
wszystkie �zara¿one� po¿arnictwem: nie do�æ, ¿e s¹ cz³onkiniami OSP, to w
domu maj¹ �tematyczny� k¹cik z kronik¹ OSP Borycz, pucharami i trofeami z
zawodów i konkursów po¿arniczych); hobby � tenis sto³owy (jest w wojewódz-
kiej reprezentacji stra¿aków) i w³asne 10-hektarowe gospodarstwo, przestawia-
ne w³a�nie na hodowlê trzody.

Ju¿ widaæ koniec prac przy ocieplaniu g³ówmego budynku strzeleckiej
stra¿y. Ca³o�æ - ok. 1,5 tys m kw. - wykonuj¹ sami stra¿acy.

Z wielkim zainteresowaniem prze-
czyta³em wywiad z nowym PLW w
Strzelcach Opolskich � Panem Walde-
marem W³odar¹ i jestem nieco zasko-
czony tym, ¿e w autoryzowanym wy-
wiadzie �wiadomie mija siê z prawd¹.

Powo³anie Pana Waldemara W³o-
dary na stanowisko w Strzelcach Opol-
skich � to decyzja Wojewódzkiego Le-
karza Weterynarii w Opolu Pana Kazi-
mierza Dubiñskiego, któr¹ mo¿na po-
równaæ z decyzjami ministra Kalwasa
z powo³ywaniami prokuratorów do
prokuratury krajowej � metoda faktów
dokonanych.

Jest to kontynuacja polityki Woje-
wódzkiego Lekarza Weterynarii w Opo-
lu Pana Kazimierza Dubiñskiego pro-
wadzonej z premedytacj¹ wszelkimi do-
stêpnymi metodami wobec grupy osób
zatrudnionych w Inspekcji Weteryna-
ryjnej okre�lanych mianem �solidaru-
chy�, maj¹cej doprowadziæ do
�oczyszczenia� Inspekcji Weterynaryj-
nej w województwie opolskim z ludzi o
pogl¹dach prawicowych. Powo³any
zosta³ na to stanowisko przez Pana Po-
gana. Obu Panom ideologia przyæmi-
³a obiektywny ogl¹d sprawy, natomiast
usprawiedliwia³a sposób dzia³ania

gdy¿ wyznawali zasadê � �CEL
U�WIÊCA �RODKI�. Jestem jedyn¹
osob¹, która mimo rozlicznych szykan
� ordynarnego mobingu, zachowa³a
stanowisko kierownicze do momentu
przej�cia na emeryturê  (25-ciu w wo-
jewództwie). Przez 4 lata Pan Dubiñ-
ski wykorzystywa³ wszelkie dostêpne mu
metody aby usun¹æ mnie ze stanowi-
ska. By³y to permanentne kontrole �
zapowiedziane i niezapowiedziane,
merytoryczne, finansowe, które w spo-
sób oczywisty dezorganizowa³y pracê
ca³ego Powiatowego Inspektoratu We-
terynarii w Strzelcach Opolskich. Zo-
stali�my pozbawieni pomocy prawnej
przez ostatnie 2 lata. Poniewa¿ kon-
trole nie dawa³y podstaw do odwo³a-
nia mnie ze stanowiska, siêgniêto po
argumenty finansowe. Z chwil¹ wy³¹-
czenia Inspekcji Weterynaryjnej z ze-
spolenia ze Starostwem, w³adza  Woje-
wódzkiego Lekarza Weterynarii nad
Powiatowymi Inspektoratami Wetery-
narii by³a pe³na. Pierwszym krokiem
by³a zmiana umowy o pracê � obni¿o-
no mi pobory o 500 z³ � zak³adaj¹c
zapewne, ¿e nie podpiszê jej. Nadmie-

Z redakcyjnej poczty

Lubiê przek³adaæ klocki � replikaFirma �WIESIOLLEK TRANS
ANNABERG�, kupi³a od gminy grunt i
zainwestowa³a w budowê nowoczesnej
hali produkcyjnej. Obiekt ten bêdzie
wynajmowany niemieckiemu inwesto-
rowi, jakim jest przedsiêbiorstwo STRI-
KOWESTOFEN. W nowej hali urucho-
miona zosta³a produkcja pieców do wy-
topu aluminium. Pracê znajdzie tam 26
osób- g³ównie elektryków i co ciekawe
zdunów � czyli osób zajmuj¹cych siê
budowaniem i remontowaniem pieców
(jest to zawód rzadko dzi� spotykany).
Zatrudnionych zostanie tak¿e kilka
osób do obs³ugi administracyjnej fir-
my. Inwestorzy podjêli decyzjê o bu-
dowie hali w lutym tego roku, w lipcu
rozpoczêli prace budowlane, by w li-
stopadzie oddaæ halê produkcyjn¹ zbu-
dowan¹ w ekspresowym tempie przez
przedsiêbiorstwo ADAMIETZ z Kad³u-
ba.

Inwestorzy podkre�lali dobr¹
wspó³pracê z samorz¹dem Strzelec
Opolskich i tworzenie przyjaznego kli-
matu dla przedsiêbiorców w naszym
mie�cie. Piece do wytopu aluminium
znajd¹ zastosowanie w przemy�le sa-
mochodowym. Pierwsze egzemplarze
pojad¹ do Rumunii i na S³owacjê, w
przysz³o�ci planuje siê te¿ export do
USA i Meksyku. Do Strzelec zosta³o
przeniesione tak¿e biuro konstrukcyj-
ne firmy STRIKOWESTOFEN Polska
które wcze�niej mia³o siedzibê w Czê-
stochowie.

Wiêcej pracy

Lumen Christi � �wiat³o Chry-
stusa! � �piewa trzykrotnie diakon
wnosz¹cy do �wi¹tyni zapalony pas-
cha³ nowo po�wiêconym ogniem w
Wielk¹ Sobotê. �Jam jest �wiat³o
�wiata� � mówi³ o sobie Chrystus /
J. VIII, 12/. Nie stawia siê �wiat³a
pod korcem, ale aby o�wietla³o
mrok � pisze Ewangelista.

K
to zachwyca siê �wiatem staro
¿ytnym, ten ³atwo trafi na teksty

mówi¹ce o kagankach oliwnych, czy
te¿ zdumiewaj¹cym fakcie, ¿e ucznio-
wie rzymscy wstawali wcze�nie rano
rozpoczynaj¹c naukê latem ju¿ o pi¹-
tej rano. Có¿ za tortury! Du¿o pó�-
niej Jan Kochanowski zachêca³, by ja-
sno�æ dnia wykorzystaæ do ró¿nych
dzia³añ, bo czarna noc na to nie ze-
zwala.

Jaki z tego wniosek? Ludzie za-
wsze chcieli i umieli wykorzystywaæ
�wiat³o naturalne. Jeszcze nie tak daw-
no, kiedy w I po³owie XX wieku, po-
jawi³o siê �wiat³o elektryczne, mogli
sobie ju¿ przed³u¿yæ ów naturalny
sposób o�wietlenia, zw³aszcza we
wnêtrzach mieszkalnych, czy pu-
blicznych, zapominaj¹c szybko o
zwyk³ych ³uczywach, �wiecach, i ka-
gankach. Nawet na choinkach ju¿ pra-
wie zupe³nie nie ma �¿ywych� �wie-
czek. Czasami jednak podziwiamy sta-
re ¿yrandole. Wprowadzaj¹ nas w jaki�
dawny, dostojny �wiat o niebywa³ym
uroku.

T
aki prawie stuletni mo¿emy po
dziwiaæ w strzeleckim ko�ciele pa-

rafialnym pw. �w. Wawrzyñca. Có¿,
dzi� o�wietla wnêtrze, ale ju¿ nie �wie-
cami, tylko �nowoczesnymi� ¿arów-
kami energooszczêdnymi. Umieszczo-
ny zosta³ kilka metrów nad g³owami,
na skrzy¿owaniu naw i transeptu wy-
ra�nie przyci¹gaj¹c oczy wchodz¹-
cych. Wykonany z kutego ¿elaza i bla-
chy ze stopu z miedzi, czê�æ elemen-
tów ma odlewanych. Jest jednym z
najwiêkszych obecnie starych ¿yran-
doli na �l¹sku. Tylko w konkatedrze
w Ko³obrzegu zawieszono odrestau-
rowany i uchowany przed po¿og¹ wo-
jenn¹, stary, pó�no�redniowieczny, z
1523 roku, ¿yrandol drewniany poli-
chromowany, z³ocony, z figurami
Matki Bo¿ej i �w. Jana, daru mo¿nej
przed wiekami rodziny Schlieffenów,
dlatego te¿ zwany �koron¹ Schlieffe-
nów�, ale to rarytas wyj¹tkowy. Te¿
ogromem rozmiarów organizuje tamto
wnêtrze.

Ca³a konstrukcja strzelecka i bo-
gata symbolika liczb wpisanych w
umieszczone tu elementy architekto-
niczne i konstrukcyjne g³osz¹ chwa³ê
Trójcy �wiêtej oraz Niepokalanej.

J
est zbudowany w formie zamkniê
tej korony. Podstawê stanowi sze-

roka obrêcz metalowa z wyobra¿eniem
blankowanych murów obronnych �re-
dniowiecznego miasta, które opiête s¹
od zewn¹trz symetrycznie kolumien-
kami o charakterze konstrukcyjnym i
dekoracyjnym zarazem, które swym
zielonkawym kolorytem przypomi-
naj¹ agat.

To symboliczny mur �wiêtego
miasta Jeruzalem, do którego pro-
wadz¹ trzy bramy, od wschodu po-
czynaj¹c, flankowane wie¿owymi por-
tykami, wspartymi na podwójnych
kolumnach, przypominaj¹cych szla-
chetny rubin. Miêdzy kolumnami jest
zaznaczone jakby ³ukowate wej�cie,
nad którym owalna tablica z inskrypcj¹
donacyjn¹. Od wnêtrza wspomnianej
obrêczy murów, na której s¹ osadzone
bramy maj¹ one po trzy ³ukowato za-
mkniête okna. Z zewnêtrznego �muru
miasta� wychodz¹ na zewn¹trz trzy
trójramienne kinkiety, niegdy� ze �wie-
cami, obecnie ¿arówkami. We wnêtrzu
obrêczy dwana�cie kutych metalowych
prêtów, jakby ramionami podtrzymu-
je w po�rodku pomieszczon¹ kulê
ziemsk¹. Na jej wierzcho³ku widnieje

postaæ Maryi Niepokalanie Poczê-
tej, ca³a w srebrnoz³otym p³aszczu z
prze�wituj¹cym b³êkitem, a u jej stóp
znajduj¹ siê dwa ma³e anio³ki, typo-
we barokowe putta. Doko³a Madon-
ny promienista gloria. W górze sym-
bol Ducha �w. � go³êbica. Nieco wy-
¿ej dwie postacie anielskie podtrzy-
muj¹ du¿¹ zamkniêt¹ koronê baro-
kow¹, a wiêc symbol w³adzy cesa-
rzowej i królowej �wiata, suweren-
nej w³adzy, typowy symbol stoso-
wany w baroku. Postaæ Maryi oraz
anio³ów zamkniête s¹ a¿urow¹ glo-
riett¹ wspieran¹ na sze�ciu skrêco-
nych prêtach �limakowato zakoñczo-
nych. Jej wierzcho³ek zwieñczony
jest dekoracyjnymi festonami. Prêty
wznosz¹ce gloriettê podtrzymuj¹ te¿
pojedyncze kinkiety �wietlne.

P
rzypomnijmy, ¿e kult Niepoka
lanego Poczêcia Naj�wiêtszej

Maryi Panny jest powszechny od
pocz¹tku chrze�cijañstwa. Maryja
jest wys³awiana jako Dziewica �
Bo¿a Rodzicielka, co ju¿ orzeczono
na Soborze Efeskim. Szczególnie jed-
nak opiewa Maryjê ko�ció³ wschod-
ni. To poezja najwy¿szej miary, siê-
ga Starego Testamentu, szukaj¹c w
nim kunsztownych porównañ.

Cala teologia i poezja oraz sztu-
ka maryjna jest wielk¹ têsknot¹ za
idea³em czysto�ci, �wiat³a, dobroci.
Nie ma siê czemu dziwiæ, ¿e od Krzy-
¿a Chrystusowego, sk¹d Syn w tej
tragicznej chwili zawierzy³ swojej
Matce swych uczniów, kolejne po-
kolenia wys³awiaj¹ Jej imiê i prosz¹
o wstawiennictwo u Jej Syna. Czy¿
�w. Bernard z Clairvaux nie jest nam
znany z piêknej modlitwy zawierze-
nia: �Pomnij o, najdobrotliwsza Pan-
no Maryjo...�, a w bazylice annogó-
skiej, w dawnej zakrystii, dzi� kapli-
cy Matki Boskiej Czêstochowskiej
na p³ycie z br¹zu widzimy postaæ
kolejnego teologa - Dunsa Scota, któ-
rego hymny maryjne w ³aciñskiej
kulturze s¹ bardzo popularne. Nowo
powsta³y w �redniowieczu zakon
braci mniejszych, czyli franciszka-
nów, w 1263 roku wprowadzi³ spe-
cjalne �wiêto maryjne czcz¹c Jej Nie-
pokalane Poczêcie, a papie¿ Klemens
XI w 1708 roku rozci¹gn¹³ to �wiêto
na ca³y Ko�ció³. Nawet znani byli
�wieccy wybitni szerzyciele kultu
Maryi Niepokalanej. Przecie¿ król
Jan III Sobieski, id¹cy pod Wiedeñ
w 1683 roku przeciw Turkom by³
nie tylko zwany �Lwem Lechista-
nu�, ale i �obroñc¹ Maryi � defensor
Mariae�.
Nasz strzelecki ¿yrandol jest pod
wzglêdem artystycznym eklektycz-
ny, historyzuj¹cy. Powsta³ w okre-
sie przej�ciowym w Euopie, który
mimo osi¹gniêæ �wieku pary i elek-
tryczno�ci�, w sztuce poza drobny-
mi b³yskami niczym szczególnym siê
nie wyró¿ni³, korzystaj¹c z bogate-
go dorobku wieków poprzednich.
Niemniej swymi rozmiarami, deko-
racyjno�ci¹ i detalem jest bardzo efek-
towny.

B
yæ mo¿e aktualnie potrzeba tyl
ko od�wie¿enia � konserwacji,

by zab³ysn¹³ ten obiekt jeszcze bar-
dziej ca³ym swym splendorem nie-
tuzinkowego dzie³a rzemios³a arty-
stycznego, a równocze�nie w czasie
takiego zabiegu uda³oby siê u�ci�liæ
wiêcej szczegó³ów z jego historii,
gdy¿ z poziomu posadzki ko�cielnej
nie da siê dok³adnie opisaæ i dopo-
wiedzieæ wszystkiego Byæ mo¿e te¿
dalsze archiwalne poszukiwania po-
zwol¹ konkretnie datowaæ ¿yrandol
i ods³oniæ konkretnych fundatorów.

Wróæmy jeszcze do bogatej sym-
boliki. Powtarzaj¹ce siê tu liczby trój-
ki to symbol Trójcy �wiêtej � a wiec
trzy bramy, maj¹ce po trzy okna, ze-
wnêtrzne kinkiety z potrójnym

Korona chwa³y Niepokalanej
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Dbamy o wyszkolenie


