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Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Leszka Suskiego 

Szanowny Panie Komendancie! 

Niniejszym oświadczeniem pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z apelem o możliwie jak najpilniej-

sze wprowadzenie do planu inwestycyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej budowy nowego 

obiektu jednostki ratowniczo-gaśniczej (JRG) wraz z komendą powiatową PSP w Wadowicach. Po zapozna-

niu się z warunkami pracy wadowickich strażaków zawodowych stwierdzam, że mają oni najtrudniejsze wa-

runki pracy spośród strażaków wszystkich komend powiatowych w moim okręgu wyborczym obejmującym 

oprócz powiatu wadowickiego powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski i suski. 

W ostatnich latach poczyniono inwestycje w sąsiednich powiatach, natomiast siedziba JRG i Komendy 

Powiatowej PSP w Wadowicach pozostały bez wsparcia. Wnioski w zakresie celowości i potrzeby budowy 

nowego funkcjonalnego obiektu wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą są od lat kierowane przez wadowic-

kich strażaków do władz pożarniczych wyższych szczebli. Tutejsza komenda stanowi ważny ośrodek kiero-

wania, szkolenia i dowodzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w celu zapewnienia bezpieczeń-

stwa w powiecie wadowickim, jak i w tej części zachodniej Małopolski. Komenda na terenie swojego obiektu 

corocznie szkoli setki druhów OSP na potrzeby zarówno sił KSRG, jak i na potrzeby jednostek wspierających 

funkcjonowanie KSRG, i aby szkolenie było w pełni skuteczne i efektywne, musi mieć ku temu odpowiednie 

warunki. 

Na szczeblu powiatu oraz poszczególnych gmin obserwuje się wysoką gotowość i sprawność tego syste-

mu, czego odzwierciedleniem są skuteczne działania ratownicze prowadzone przez wadowickich strażaków, 

m.in. w 2014 r. w czasie pożaru zakładu produkcji pasz De Heus w Spytkowicach, gdzie uratowano mienie 

warte 100 milionów zł, w czasie ubiegłorocznych akcji ratowniczych podczas nawalnych wichur czy w czasie 

gaszenia pożaru fabryki papieru i tektury w Wadowicach, gdzie strażacy z powiatu wadowickiego uchronili 

zakład od zniszczenia, ratując mienie warte ponad 30 milionów zł. Trzeba również wspomnieć o ubiegło-

rocznym zdarzeniu niemającym precedensu w skali województwa, jakim był pożar domu pomocy społecznej 

w Wadowicach, gdzie dzięki poświęceniu i profesjonalizmowi wadowickich strażaków udało się uratować 

107 osób. 

Na terenie powiatu wadowickiego notuje się rocznie ponad 2 tysiące akcji ratowniczych związanych z ga-

szeniem pożarów oraz likwidacją innych miejscowych zagrożeń. Należy zauważyć, że w roku 2015 na tere-

nie powiatu zanotowano ich ponad 2,5 tysiąca. Widać to w raportach rocznych KW PSP w Krakowie, gdzie 

od kilku lat pod względem liczby występujących zagrożeń powiat wadowicki plasuje się na czwartym miej-

scu, tuż obok dużych ośrodków miejskich takich jak Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. To wielkie obciążenie 

dla wadowickich jednostek. Aby temu sprostać, prowadzone są systematyczne szkolenia dla funkcjonariuszy 

PSP i członków OSP, ale niezbędne są także środki i zaplecze. Niestety w dzisiejszych czasach bardzo waż-

nym elementem bezpieczeństwa jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i pojazdy oraz zaplecze technicz-

ne, a stan obiektów wadowickiej JRG nie przystaje do dzisiejszych wymagań. Nawet sanepid MSWiA 

w swoich decyzjach nakazał wyłączyć z użytkowania niektóre pomieszczenia JRG Wadowice. 

Dzisiejszy obiekt JRG Wadowice to wybudowana na początku lat sześćdziesiątych i zaadaptowana w la-

tach siedemdziesiątych na potrzeby zawodowej straży pożarnej ówczesna strażnica OSP. Z informacji, jaką 

otrzymałem w odpowiedzi na moje pismo kilka lat temu z KG PSP, wynika, że stan techniczny substancji 

budowlanej ocenia się jako dostateczny i zły głównie za sprawą postępującego zawilgocenia ścian piwnic 

i rozwoju szkodliwego zagrzybienia. Stan taki występuje na skutek braku izolacji poziomych ław fundamen-

towych oraz posadzki, jak również braku izolacji pionowej ścian piwnic, które wykonano z cegły. Zwiększa-

nie się zawilgocenia potęguje fakt zakłócenia stosunków wodnych wskutek wykonania kilkadziesiąt lat temu 

nasypu o wysokości około 1 metra w całym obrębie budynku, co związane było z budową mostu na pobli-

skiej rzece Choczence.  

W całej rozciągłości podpisuję się pod tą analizą i w pełni popieram prośbę o wyasygnowanie środków fi-

nansowych na budowę przedmiotowego obiektu. 

 



Miałem możliwość, pełniąc przez 20 lat funkcję wójta i starosty, przyjrzeć się codziennej pracy i działa-

niom strażaków podczas takich zdarzeń jak powódź, pożary i wypadki drogowe oraz w czasie innych tragicz-

nych sytuacji, w których występowało zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Oceny, jakie należa-

ły się zarówno strażakom zawodowej straży pożarnej, jak i strażakom ochotnikom z mojej strony zawsze 

były najwyższe, podobnie jak mój szacunek i kierowane w ich stronę uznanie. Z tego osobistego doświad-

czenia płynie moja prośba i apel do Pana Komendanta, by możliwie jak najszybciej strażacy z Komendy Po-

wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach mogli służyć w godnych warunkach i cieszyć się no-

wym budynkiem komendy. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


