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wiskachzawalonychbudynków
z użyciem psów poszukiwaw-
czo-ratowniczych.

–Stanowito90procentpsów
przystępującychdoegzaminów
organizowanych przez Pań-
stwowąStrażPożarną–podkre-
śla Jerzy Herma. W szeregach
wszystkich grup działających
przy OSP posiadamy także 75
proc. wszystkich zespołów ra-
towniczych w Polsce składają-
cychsięzprzewodnikaipsa,do-
puszczonych do działań poszu-
kiwawczo-ratowniczych –
dodaje.

W Kętach specjalistyczny ze-
spół liczy 21 osób. Wśród nich
jest dziewięciu przewodników
z psami, dwóch lekarzy, ratow-
nicy medyczni i ratownicy wy-
sokościowi. Wszyscy to fa-
chowcy w swej dziedzinie.
A mimo to ich służba to
poczęścipartyzantka.Specyfiką
psówposzukiwawczo-ratowni-
czychjestto,żemieszkająrazem
zprzewodnikamiwprywatnych
domach, sami muszą je karmić
i szkolić. Dopiero po zaliczeniu
przez psa certyfikacji gruzo-
wiskowejlubterenowej,psuna-
leży się karma z OSP. Jednak ze
względu na szczupły budżet ta-
kich jednostek niewspierają-
cych psów ratowniczych cen-
tralnie, nawet o pokarm jest
trudno.

– Chodzę, szukam sponso-
rów. Na szczęście u nas lobbuje
za nami burmistrz Tomasz Bąk,
którybardzochcenampomóc–
mówi Jan Wołoszyn, dowódca
Grupy Poszukiwawczo-Ratow-
niczej z OSP Kęty.

A przecież w Polsce takich
przeszkolonychdoposzukiwań
psów jest w jednostkach OSP
tylko130.Dziewięćznichnależy
do GPR w Kętach. Tymczasem
w samej tylko Bawarii takich
psówjest2,5tysiąca.Trudnoteż
uwierzyć, żeby naszego pań-
stwa,któreprzecieżłożynajed-
nostki OSP zrzeszone w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczymniebyłostaćnapo-
krycie kosztów utrzymania ta-
kiego cennego czworonoga.
Roczny koszt zakupu karmy to
ok. siedem tys. zł. Dodatkowo
w nowym projekcie rozporzą-
dzeniadotyczącympsówratow-
niczych doszła wzmianka
o ubezpieczeniu psa jeśli ma
przystąpić do egzaminów. To
kolejny duży wydatek. Związek
OSP RP nie bardzo może im po-
móc.

– Dostajemy pieniądze przez
MinisterstwoSprawWewnętrz-
nych. Jest to dotacja celowa,
którą jednostki mogą przezna-
czyć np. na zakup sprzętu czy
auta.Niemożemyjakośspecjal-
nie traktować tych grup ratow-
niczych. W umowie z MSW nie
ma zapisu, który by umożliwiał
np. kupno karmy dla psów –
mówi Teresa Tiszbierek, wice-
prezes ZG ZOSP RP, rzecznik
związku.

Jak dodaje, że w kraju jest 16
tys.OSP,któredostajązbudżetu
państwa około 20 mln zł. Tym-
czasemtepsytoteżniebylejacy

poszukiwacze. Pies ratowniczy
zaczyna pracę wówczas, gdy
kończyjąpiestropiący,oilepod-
czas akcji jest zadysponowany
doposzukiwań.Piesratowniczy
przeszukuje wyznaczone przez
ratownikasektoryczęstoodbie-
gając od swego przewodnika
nadużeodległościiściągającza-
pach nawet z 800 m. Szuka ży-
wej osoby, jeśli taką znajdzie,
wskaże ją bez względu na upły-
wającyczas,wyjaśniająstrażacy.
Gdyżpsyratowniczeniepracują
na śladzie. Nie potrzebują
próbki zapachowej.

– Psy ratownicze pracują gór-
nym wiatrem. Pies nie tylko po-
trafi wykryć zapach, ale jest
także zdolny do określenia jego
stężenia,dziękiczemuporusza-
jącsięodsłabszegodomocniej-
szego stężenia potrafi bardzo
szybko znaleźć źródło zapachu
i wskazać je przewodnikowi np.
przez szczekanie – mówi Jerzy
Herma.

Jak podkreślają strażacy,
wsparcie by się przydało, bo ra-
townicy w swoich szkoleniach
i akcjach wykorzystują nowo-
czesnysprzętelektroniczny, in-
nowacyjne systemy i metody
prowadzenia działań ratowni-
czych.

A ratownicy wyszkoleni są
do prowadzenia działań: gaśni-
czych, wodnych, poszukiwaw-
czo-ratowniczych, medycz-
nych, wysokościowych i tech-
nicznych. A takie wyszkolenie
kosztuje.

–Dziwimniepodejściewładz
centralnych.Samjestemstraża-
kiem ochotnikiem i wiem jak

ważna jest ich praca – mówi
Krzysztof Chorąży, prezes OSP
w Łaśnicy, który obserwował
pracę grupy z Kęt w ubiegłym
miesiącu podczas poszukiwań
zaginionej kobiety z Lancko-
rony.

W Kętach spotkali się nie-
dawno przedstawiciele Grup,
Sekcji Ratownictwa Specjali-
stycznego, działających
przyOchotniczychStrażachPo-
żarnych w całym kraju. Zasta-
nawiali się, co zrobić, żeby ich
trud i problemy dostrzeżono
w kołach decydenckich. Wnio-
ski nie są optymistyczne.
Za główną przeszkodę w dzia-
łalności grup poszukiwawczo-
ratowniczychuznanobrakwie-
dzy o istnieniu takich grup
na szczeblach powiatowym,
wojewódzkim i krajowym oraz
brak wsparcia i przedstawiciela
w takich instytucjach jak: ZOSP
RP, MSW, Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej,
a także Komenda Główna Poli-
cji. Postanowili napisać więc
do druha Waldemara Pawlaka.

Chyba warto, bo jak się oka-
zuje, w ZG ZOSP RP nie słyszeli,
że strażacy ratownicy mają ja-
kieś problemy.

– Jeżeli faktycznie tak jest, to
warto może usiąść do rozmów,
bo ich praca jest bardzo po-
trzebna. To pasjonaci, którzy
nigdy nie zawodzą – mówi Te-
resa Tiszbierek,wiceprezesZG
ZOSP RP. Dodaje, że warto też
pomyśleć jak sensownie wyko-
rzystać ich umiejętności, jak
tymi specjalistami zadyspono-
wać w czasie akcji.

K
ażdy kto chociaż raz
widział ich w akcji
wie, że są potrzebni.
To oni i ich podo-

pieczni–psyratownicze,uczest-
niczyli m.in. w poszukiwaniach
osób zasypanych w katowickiej
hali targowej. Niestety, o ich
problemach nie wiedzą ci, któ-
rzy mogliby im pomóc – decy-
denci Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP lub Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych.
Dlatego coraz częściej mówią
głośno o tym, co ich boli.

– Odczuwamy brak zaintere-
sowania naszą działalnością,
brak jasnych i sprecyzowanych
kierunków rozwoju, brak osób
odpowiedzialnych za nasze
działania w szeregach ZG ZOSP
RP i MSW – potwierdza Jerzy
Herma, przewodnik psa poszu-
kiwawczego z Grupy Poszu-

kiwawczo-Ratowniczej OSP
wKętach.Dodaje,żenajlepszym
tegoprzykłademjestpominięcie
ich w organizowanych konfe-
rencjach,konsultacjachorazdo-
stępie do szkoleń.

Trudno nie przyznać im racji.
Grup Sekcji Ratownictwa Spe-
cjalistycznego, działających
przyOSPwcałymkrajujesttylko
20.Specjalizująsięonewposzu-
kiwaniu osób zaginionych w te-
renie otwartym oraz na gruzo-

Ratownicy z psami niedocenieni

Robert Szkutnik

JerzyHermazGoranemodpoczywają poegzaminie gruzowiskowym
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b Czy komuś jeszcze zależy, aby istniały specjalistyczne grupy szukające z psami zaginionych
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