Návštěva u hasičů družebního města Staré Miasto.
Hasiči z Petrovic dostali od strażakow z družebního města naší obce Starego Miasta
pozvání pro čtyřčlennou delegaci na oslavy „Dnia Strażaka“, které proběhly 5.-7. května.
Kolegové ze Závady se omluvili a tak jela delegace z Dolních Marklovic vedená starostou
sboru Ing Zdenkem Svobodou.
Stare Miasto je střediskové
město sestávající se z 12 obcí na
98 km2 s počtem obyvatel asi
16 000. Pro porovnání naše obec
má 4 800 obyvatel žijících na 21
km2. Obec řídí 16 radních a 15
poslanců.

Oslavy probíhaly odpoledne 6. května v obci Barczygłow a kromě naší delegace se jich
zúčastnili i hasiči z Godowa.. Dopoledne jsme navštívili některé hasičské zbrojnice. První
zastávka byla v obci Lisiec Wielki.

V hasičské zbrojnici s velkým společenským sálem nás přivítali místní dobrovolní hasiči.
Pochlubili se nejen cisternou a dopravním vozem, ale i dvěma historickými prapory z roku
1916 a 1966 a současným z roku 2016. V obci žije asi 800 obyvatel a z nich je 50 u hasičů a 25
ve výjezdové jednotce.

V další obci s 300 obyvateli Żdżary se 35 hasičů stará o prostornou hasičskou zbrojnici a
dopravní vůz staršího typu, ještě s čerpadlem před kapotou.

V samotné obci Stare Miasto mají hasiči k dispozici 2 nové cisterny. Mají komplikovaný
výjezd z garáží rovnou na křižovatku. Vyjíždějí hlavně k dopravním nehodám, kterých je
v okolí autostrády poměrně dost.

Jenže to se už blížil začátek oslav. V obci Barczygłow nastoupili hasiči celého Starého
Miasta pod prapory.

Po zahajovacích proslovech a polní mši byli dekorováni hasiči polskými hasičskými řády a
medailemi. Někteří vyznamenaní, zvláště ti mladší, neměli slavnostní uniformy a byli
oblečeni v pracovních oblecích.

Na závěr zahrály děti hru s tanci a zpěvy na téma život hasiče.

Při posezení v sále hasičské zbrojnice jsme diskutovali hlavně na téma práce s mládeží a
angažovanosti členů sboru. Zjistili jsme, že máme stejné problémy s klesajícím zájmem dětí.

Ani jsme se nenadáli a bylo třeba posezení
ukončit.
V pondělí dopoledne nás pozval vojt gminy na prohlídku prostor úřadu gminy a také
areálu školky a školy s velkými hřišti a parčíkem pro nejmenší, kde ve stínu borovic vedla
naučná stezka pro nejmenší lemovaná lesními zvířaty. Zajeli jsme do obce Licheń na
prohlídku Baziliky Matky Boží Bolestné, Královny Polska. Chrám byl postaven v roce 2004
z darů poláků z celého světa. V roce 2005 papež Jan Pavel II udělil chrámu titul Bazilika
minor. Je to největší stavba v Polsku. Najednou v ní může sedět 3 000 a stát 7 000 věřících.

Návštěva baziliky byla pěkným zakončením celého programu.
Za SDH Dolní Marklovice Stanislav Rduch

