
Z kole¿eñsk¹ wizyt¹ 

 
              W dniach 6–9.09 
2007 delegacja tarnowskich 
stra¿aków w sk³adzie Zygmunt 
Bawo³, Jan Czech, Roman 
Susczyk, Waldemar Lake, 
Waldemar Stanik, Grzegorz 
Podwysocki, Józef Bañkowski, 
Jan Buchta i Dominik Zoglo-
wek goœci³a w holenderskim 
mieœcie Noordweikerhute na 
zaproszenie tamtejszej brand-
wery. Przejazd sfinansowa³ 
znany ju¿ tarnowianom Fred 
Droog (honorowy cz³onek na-
szej jednostki), natomiast ca³y 
pobyt i wszystkie atrakcje tam-
tejszy burmistrz. 
 
 W pierwszy dzieñ po-
bytu po zakwaterowaniu w ho-
telu i krótkim spotkaniu przy 
kawie u Freda w domu, udaliœ-
my siê, nad morze oddalone    
o oko³o 5km. Na godzinê 18 
byliœmy zaproszeni do stra¿a-
ków na uroczyst¹ kolacjê, 
zwiedzanie remizy i pokaz 
sprzêtu w jaki wyposa¿one s¹ 
jednostki z s¹siednich gmin.  

Drugi dzieñ rozpocz¹³ 
siê od œniadania, po  którym 
nast¹pi³o powitanie naszej de-
legacji w miejscowym ratuszu. 
Burmistrz przyj¹³ nas w sali 
rady gminy, oprowadzi³ po 
urzêdzie i zaprosi³ na wspóln¹ 
kawê w ratuszowej restauracji. 
Z centrum Noordweikerhut 
udaliœmy siê do Den Hag, 
gdzie mogliœmy siê zapoznaæ  
z funkcjonowaniem tamtej-
szego centrum zarz¹dzania po-
licj¹, stra¿¹ po¿arn¹ i pogoto-
wiem ratunkowym. Zobaczy-
liœmy te¿ policyjne centrum 
monitoringu, gdzie na 9 stano-
wiskach obserwowany by³ 
obraz z 470 kamer rozmiesz-
czonych na terenie miasta. 
Polscy policjanci mogliby po-
zazdroœciæ wyposa¿enia jakim 
dysponuje holenderska polite. 
W siedzibie policji ugoszczono 
nas obiadem. PóŸniej zwiedzi-
liœmy nadmorskie kurorty        
i molo. Po spacerze czeka³a 
nas wizyta w zawodowej 
stra¿y w Den Hag. Dowódca 
oprowadzi³ nas po jednostce    
i zapozna³ z jej funkcjono-
waniem. Sprzêt, który znajdo-
wa³ siê na wyposa¿eniu tej 
jednostki zrobi³ na nas 
niesamowite wra¿enie.  

                     Po powrocie do 
Noordweikerhut wspólnie       
z holenderskimi kolegami i ich 
rodzinami grillowaliœmy. Do 
atrakcji kulinarnych do³¹czono 
coœ dla ducha – wystêp 40-
osobowego chóru marynarzy. 
O godz. 22 obserwowaliœmy  
w centrum pokaz sztucznych 
ogni.  
 

W trzecim dniu 
mogliœmy zwiedziæ skansen     
i obejrzeæ pokaz ró¿nego ro-
dzaju rêkodzielnictwa. Po po-
³udniu tego dnia  przyjecha-
liœmy do miasta Ede, do cent-
rum szkolenia p.po¿. i bhp 
RICAS (www.ricas.nl). To co 
tam zobaczyliœmy przyprawi³o 
nas o mêki zazdroœci. W za-
inscenizowanych pomieszcze-
niach: hotelu, szpitala, biura, 
wiêzienia, stacji benzynowej, 
sklepu mo¿na by³o gasiæ pra-
wdziwe po¿ary. Mieliœmy 
mo¿liwoœæ zademonstrowania 
naszych umiejêtnoœci podczas  
gaszenia po¿aru i „ratowania 
ludzi” z pal¹cego siê hotelu. 
Na specjalnych stanowiskach 
ka¿dy z nas móg³ ugasiæ po¿ar 
gaœnic¹ œniegow¹, proszkow¹  
i pianow¹. Kolejn¹ atrakcj¹ 
tego dnia by³o zwiedzanie 
Amsterdamu (i tamtejszego 
wiêzienia). 

W ostatnim dniu po-
bytu po œniadaniu spotkaliœmy 
siê ze stra¿akami na kawie, 
przy której podziêkowaliœmy 
za serdeczne przyjêcie i atrak-
cyjny pobyt. Po 12 godzinach 
podró¿y wróciliœmy do naszej 
szarej rzeczywistoœci.  
 Podczas wielu spot-
kañ ze stra¿akami, mieliœmy 
mo¿liwoœæ zapoznania sie ze 
sprzêtem jakim dysponuj¹ jed-
nostki, jak równie¿ z zasadami 
na jakich funkcjonuje ochrona 
p.po¿. w Holandii. Wymieni-
liœmy siê ró¿nego rodzaju ga-
d¿etami. Holenderscy stra¿acy 
zapewnili nas o chêci dalszej 
wspó³pracy z nasz¹ jednostk¹. 
Naszej wizycie towarzyszy³ 
reporter holenderskiego porta-
lu internetowego, na którym s¹ 
zdjêcia z naszego pobytu 
(www.112bollenstreek.nl).  
 
Wniosek nasuwa siê jeden, ¿e 
wiele jeszcze musi up³yn¹æ 
wody nim dogonimy Europê, 
do której (podobno) nale¿ymy. 

Zygmunt Bawo³ 
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Szybkoœæ, sprawnoœæ  
i wspó³dzia³anie 

 
16 wrzeœnia br. na stadionie 
„Skalnika” odby³y siê kolejne 
Gminne Zawody Sportowo-
Po¿arnicze o Puchar Wójta 
Gminy Tarnów Opolski.  
W konkurencjach: sztafety po-
¿arniczej 7x50 oraz æwicze-
niach bojowych wystartowa³o 
13 dru¿yn podzielonych na ka-
tegorie wed³ug p³ci i wieku. 
Pierwsze miejsca we wszyst- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kich kategoriach wywalczy³y 
dru¿yny OSP z Tarnowa Opol-
skiego. Nagrody i puchary do-
wódcom jednostek wrêczy³ 
Wójt Gminy Zygmunt Cichoñ. 
Tarnowscy druhowie (senio-
rzy) i druhny reprezentowaæ 
bêd¹ nasz¹ gminê na zawo-
dach powiatowych, które roze-
grane zostan¹ na tym samym 
stadionie w dniu 29.09.2007r. 
Wyniki poszczególnych dru-
¿yn i obszerne zdjêcia na 
 

www.ratownictwo.opole.pl 

 


