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W trakcie oficjalnych obchodów niezwykle doniosłym momentem było wręczenie awansów
zawodowych i medali strażakom zawodowym, ochotnikom. Rozpoczynając uroczystości
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, st. Bryg. Tomasz
Sosnowski zaznaczał, że bycie strażakiem to nie zwykłe wyzwanie, to zaszczyt i obowiązek, to
służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. W powiecie
wschowskim w 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 833
zdarzeń.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podziękował wszystkim za wsparcie i
zrozumienie dla trudu służby strażackiej. Strażakom podziękował za zaangażowanie w służbę,
życząc satysfakcji z pracy i bezpiecznej służby.
Poseł na Sejm RP Marek Ast dziękował strażakom za ich trud i zaangażowanie w ratowanie
zdrowia i życia mieszkańców powiatu wschowskiego, życząc przy tym bezpiecznej służby.
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa witając wszystkich zebranych zaznaczyła, że jest
wielkim zaszczytem dla gminy Szlichtyngowa, że tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia
Strażaka obchodzone są w naszej gminie. Burmistrz podkreśliła, że Ochotnicze Straże Pożarne
są jedynymi organizacjami społecznymi działającymi nieprzerwanie niezależnie od zawirowań
politycznych, historycznych i ustrojowych. Ochotnicze Straże Pożarne były zawsze i są nadal
siła znaczącą w społeczności lokalnej. Strażacy są zawsze jako pierwsi meldują się na miejscu
zdarzenia. Praca na rzecz społeczeństwa, ratowania życia i mienia, gotowość niesienia pomocy
tym, którzy jej potrzebują, to działalność wpisana w codzienną strażacką służbę. Wszystko to
zasługuje na najwyższe uznanie zarówno władz lokalnych jak i mieszkańców.
Burmistrz wspomniała również o zmarłych strażakach, którzy odeszli na wieczną służbę;
wspomniała o zmarłym niedawno wieloletnim, zasłużonym strażaku Ryszardzie Kaj.
Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Elżbieta Rahnefeld dziękowała
strażakom za ich ofiarną postawę i wysiłek w realizacji zapewnienia mieszkańcom
bezpieczeństwa, pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych czy wypadków drogowych.
W przemówieniach kilkukrotnie życzono strażakom, aby ich patron nigdy ich nie opuszczał.
Oprócz części oficjalnej przygotowano również wiele atrakcji. Na scenie zaprezentowały się
również mażoretki z grupy Finezja, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, dzieci z Przedszkola im.
Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, dzieci i młodzież ze szkół Gminnych oraz dzieci z świetlic
terapeutycznych w Starych Drzewcach i Szlichtyngowej. Po raz pierwszy tak wiele życzliwości i
słów uznania wybrzmiało dla naszych wszystkich strażaków w powiecie na naszej
szlichtyngowskiej scenie.
Pani Burmistrz Miasta i Gminy Elżbieta Rahnefeld podziękowała dzieciom za piękne występy,
wręczając przy tym słodkie upominki. Podziękowała również Prezesowi Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Andrzejowi Bielawskiemu- Zastępcy Burmistrza, Monice
Leisner-Paliwoda Sekretarzowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz
wszystkim strażakom zaangażowanym w przygotowanie Powiatowych Obchodów Dnia
Strażaka a także zespołowi „HADES” i Radnemu Powiatowemu Cezarowi Burzyńskiemu za
przygotowanie akustyki.
Punktualnie o godzinie 19 strażacy z OSP Szlichtyngowa i Wyszanów przygotowali dla dzieci
niespodziankę – pokaz piany gaśniczej. Największa chyba frajdą była zabawa w pianie pod
czujnym okiem naszych druhów strażaków z OSP Szlichtyngowa i Gola.
Pozostałą cześć wieczoru mieszkańcy wraz ze strażakami spędzili bawiąc się przy zespole
HADES.
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Nie zabrakło również grochówki strażackiej i kiełbaski dla wszystkich uczestników tej
uroczystości.

M. Leisner-Paliwoda

GALERIA
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