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Tylko od początku tego roku strażacy brali udział w 70 tys. akcji gaśniczych. 

Funkcjonariusze pełnią służbę każdego dnia, o każdej porze roku. 

Przez całą dobę dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Jest to trudna 

służba, ale dająca wiele satysfakcji. 

Strażacy są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. I to nie tylko wtedy, kiedy trzeba gasić 

pożary. Są zawsze, kiedy na naszych drogach zdarzają się wypadki; są zawsze, kiedy pojawiają 

się powodzie; są zawsze, kiedy nawiedzają nas inne kataklizmy; są w końcu zawsze, kiedy 

trzeba rozciąć obrączkę ślubną na kogoś palcu, bo sytuacja tego wymaga... 

Po prostu są zawsze gotowi by nieść pomoc innym. 

 

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym 

Jak zapewne słyszeliście z mediów, pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym był 

największym w historii jego istnienia i według danych objął ok. 6 tys. hektarów bagiennych łąk 

i lasów. 

W działania gaśnicze było bezpośrednio zaangażowanych ponad 300 ratowników. 

 

Wypalanie traw szkodzi i jest zabronione 

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to 

wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków 

i trzcinowisk, które zostały świadomie wywołane przez ludzi.  

W 2018 r. odnotowano ponad 36 tysięcy takich wypadków. Mimo licznych ostrzeżeń 

osoby wypalające trawy wydają się nieświadome szkód, które wyrządzają przyrodzie 

i zagrożenia jakie sprowadzają na ludzi. 

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, 

ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw 

i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon 

siana. 



Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby 

pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają 

naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa 

gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne 

zagrożenie dla zwierząt. 

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Szczególnie 

niebezpiecznie jest teraz, gdy występuje bardzo mało jak na tą porę roku opadów i tak jest 

od dłuższego czasu. W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew 

logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie 

potrzeby, w porę zareagują. 

Niestety, mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany 

kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy 

i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje 

również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych 

wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy. 

Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że za wypalanie traw grozi nawet do 10 lat 

więzienia. Rolnicy, którzy nie będą stosować się do zakazu, mogą być pozbawieni dopłat. 

Kara za wypalanie traw ma wzrosnąć do nawet 30 tys. zł.  

 

Ochotnicza Straż Pożarna – czym się zajmuje i jak zostać strażakiem – 

ochotnikiem? 

OSP to umundurowana organizacja społeczna, w której pracują ochotnicy. 

Strażacy OSP zajmują się zarówno gaszeniem pożarów, jak i pomocą w przypadku klęsk 

żywiołowych, katastrof oraz różnych innych sytuacji, w których zagrożone jest ludzkie życie, 

mienie bądź środowisko. Są to ochotnicy, dlatego bardzo często, jest to dla nich dodatkowa 

praca. 

Dla strażaka - ochotnika to powód do dumy. 

  

Praca w ochotniczej straży pożarnej 

Na czym polega praca strażaka w OSP? Przede wszystkim na ochronie życia, zdrowia, 

mienia i środowiska. Strażacy walczą z pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi. To nie 

wszystko, bo Ochotnicza Straż Pożarna to również szeroka działalność kulturalna, oświatowa 

i sportowa. 



Sami strażacy nie mówią o swojej działalności, że jest to praca, tylko że jest to służba. 

Godziny pracy strażaka w OSP nie są ściśle określone. Wszystko zależy od jego 

dyspozycyjności i tego, co robi poza służbą oraz jakie są aktualne potrzeby jednostki. Większość 

ochotników ma inne prace, które są podstawą ich utrzymania. 

 

Jak wstąpić do OSP? 

Aby zostać strażakiem-ochotnikiem trzeba: 

    • mieć ukończone 18 lat, 

    • wypełnić deklarację wstąpienia i złożyć ją do lokalnej jednostki OSP, 

    • odbyć okres kandydacki, 

    • uzyskać pozytywną opinię członków zarządu jednostki, 

    • złożyć ślubowanie, 

    • odbyć szkolenie pożarnicze. 

 

„Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek.” 

/motto strażaków/ 
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