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150 strażaków ochotników to 
jedna z wizytówek Gminy Ole-
śnica, na której terenie działa 

5 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Są to: OSP Ligota Mała, 
OSP Smolna, OSP Sokołowice, 
OSP Wszechświęte i OSP Ligota 
Polska. W Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym znalazły 
się dwie gminne jednostki: Ligo-
ta Mała i Ligota Polska. Według 
ostatnich raportów w całej gminie 
jest zrzeszonych 150 strażaków. 
Nie wszyscy ochotnicy mogą brać 
udział w akcjach ratowniczych. 
Biorą w nich udział najbardziej 
doświadczeni strażacy. W każ-
dej jednostce OSP jest ich od 16 
do 28 i stanowią trzon Jednostki 
Operacyjno-Technicznej (JOT). 
Nie umniejsza to roli ich młod-
szych stażem kolegów, których 
służba sprawia, że mieszkańcy 
gminy czują się bezpiecznie. 

   WSTYDU NIE MA

Każda jednostka ma wła-
sną remizę murowaną, 
wszystkie posiadają sa-

mochody gaśnicze. OSP Ligota 
Polska i Sokołowice mają po 2 
auta. Wszystkie jednostki mają 
na wyposażeniu sprzęt służący 
do akcji gaśniczych. Są to moto-
pompy, drabiny, autopompy, mo-
topompy pływające i szlamowe, 
agregaty prądotwórcze i zestawy 
oświetleniowe. Na wyposażeniu 
każdej  jednostki jest sprzęt, któ-
ry służy bezpieczeństwu ratowni-
ka, czyli umundurowanie bojowe. 
Ubrania bojowe dla strażaków 
uzupełniane są na bieżąco. Każ-
da jednostka jest wyposażona 
w aparaty oddechowe. Te, które 
są w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym, mają po 
4 komplety, a pozostałe jednost-
ki po 2. Gminni strażacy, jeżeli 
chodzi o wyposażenie, nie mają 
się czego wsytdzić. Prawdziwą 
ich wizytówką jest zakupiony 
niedawno średni samochód ga-
śniczy na podwoziu mercedesa, 

którym dysponuje jednostka 
w Ligocie Polskiej. Trwają stara-
nia o zakup drugiego, podobnego 
auta dla jednostki w Ligocie Małej. 
Sporym kosztem powstały dwie 
nowe remizy strażackie. Otwarta 
we wrześniu 2012 r. remiza we 
Wszechświętem oraz w maju 2013 
r. strażnica w Sokołowicach. Stra-
żacy ubolewają, że pomimo zło-
żonego wniosku o dotację celową 
na dofinansowanie zakupu nowe-
go auta, powiat nie uwzględnił tej 
prośby w tegorocznym prelimi-
narzu wydatków. - Przecież auto 
będzie służyć wszystkim miesz-
kańcom powiatu, a nie tylko gmi-
ny - mówią mocno rozczarowani 
tą decyzją.  

STRAŻACY GMINIE - 
GMINA STRAŻAKOM

Nie ma gminnej uroczysto-
ści bez udziału strażaków. 
Jest wieloletnią tradycją, 

że niemal we wszystkich gmin-
nych imprezach plenerowych - od 
wiejskich potańcówek po dożyn-
ki - czynnie pomagają druhowie 
z OSP. Szczególną popularnością 
cieszą się niezwykle widowiskowe 
turnieje sprawnościowe, w których 
uczestniczą m.in. reprezentacje 
drużyn młodzieżowych. Ważnym 
elementem działalności OSP jest 
edukacja. Wszystkie jednostki 
mają bliskie kontakty z gminnymi 
placówkami oświatowymi, gdzie 
kilka razy w roku odbywają się po-
gadanki i konkursy z wiedzy prze-
ciwpożarowej. Cyklicznie w szko-
łach przeprowdzane są próbne 
alarmy pożarowe połączone z ćwi-
czeniem procedur ewakuacyjnych. 
O tym, że strażackie nauki nie 
idą na marne, świadczą wysokie 
miejsca, jakie zajmują uczniowe 
gminnych szkół w konkursach wie-
dzy pożarniczej szczebla powia-
towego i wojewódzkiego. Samo-
rząd gminny, doceniając ogromny 
wkład strażaków na wielu płasz-
czyznach funkcjonowania lokalnej 
społeczności, nie szczędzi grosza 

na ich wspieranie. Każdego roku 
rezerwuje w gminnym budżecie 
środki w granicach 200 tysię-
cy złotych, które przeznaczone 
są m.in. na zakup paliwa, ubez-
pieczenie strażaków, badania 
lekarskie, uzupełnianie sprzętu 
i umundurowania. W ubiegłym 
roku dodatkowo gminni strażacy 
pozyskali 24 tysiące złotych ze 
środków zewnętrznych. Była to 
m.in. dotacja 10 tysięcy dla OSP 
Ligota Polska i 8 tysięcy dla Li-
goty Małej z funduszu Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Gminna Gospodarka Komunalna 
za kwotę 5 tysięcy złotych zakupi-
ła specjalistyczną torbę medyczną 
dla jednostki w Ligocie Polskiej.

ESEMES ZAMIAST 
SYRENY

W 100 procentach sprawdził 
się wdrożony niedawno 
w gminie system powia-

damiania SMS-owego strażaków. 
Działa automatycznie, jest szybki, 
wygodny i sprawdzony. Dziś już 

nie tylko tradycyjna syrena powia-
damia ochotników o akcji. Plusem 
tego rozwiązania jest też korzystna 
umowa podpisana z operatorem te-
lefonii komórkowej.
Sprzymierzeńcem strażaków jest 
także fakt, że gmina jest w całości 
zwodociągowana. Możliwość szyb-
kiego podłączenia do hydrantu to 
dla strażaków istotne ułatwienie 
w czasie akcji gaszenia pożarów. 

SEZONOWOŚĆ 
INTERWENCJI

Jak dobitnie wskazują strażac-
kie statystyki, najwięcej wyjaz-
dów i interwencji związanych 

jest z sezonowym wypalaniem 
traw i ściernisk oraz zdarzeniami 
pogodowymi (zalania, wiatrołomy 
itp). Jak mówią strażacy, to wła-
śnie te interwencje, w połączeniu 
z wypadkami drogowymi, określa-
ne jako zdarzenia miejscowe, nie 
mające nic wspólnego z typowymi 
akcjami gaśniczymi, nakręcają sta-
tystykę. Okazuje się, że strażacy 
nie tylko gaszą, ale są nieodzowni 

w wielu innych ekstremalnych sy-
tuacjach.

STRAŻACKIE  
MARZENIA

Komendanci wszystkich 
gminnych jednostek - Jó-
zef Kołomański (OSP Li-

gota Polska), Józef Kuras (OSP 
Smolna), Tadeusz Gola (OSP 
Ligota Mała), Roman Susidko 
(OSP Sokołowice), Waldemar 
Uba (OSP Wszechświęte) - zgod-
nie twierdzą, że najpilniejsza 
potrzeba strażaków to zakup no-
wych samochodów bojowych dla 
wszystkich jednostek. Średnia 
wieku aut w dyspozycji OSP to 
30 lat. Samochody eksploatowa-
ne w ekstremalnych warunkach 
ulegają ciągłym awariom, a ich 
naprawy spędzają sen z powiek 
obsługującym je ochotnikom. 
Każdego dnia i każdej nocy cze-
kają na wezwanie, wierząc, że 
gmina tak jak do tej pory nigdy 
nie zostawi ich w potrzebie.  

Prezesi jednostek OSP jak zawsze optymistyczni

OCHOTNICZA GMINA

Strażacki sztandar to wizytówka każdej jednostki Gmina buduje nowe remizy

19


