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 Sprawozdanie  Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu 

na Zjazd Oddziału Gminnego w dniu 15 czerwca 2016 roku 

 

Szanowni druhowie strażacy i zaproszeni goście, 

 15 maja bieżącego roku minęło pięć lat od poprzedniego Zjazdu Oddziału Gmin-

nego, a w dniu dzisiejszym kończy się kadencja obecnych władz Zarządu Oddziału 

Gminnego. Stąd też przyszedł czas na podsumowanie i przeanalizowanie minionych pię-

ciu lat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Grabowiec i 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Grabowcu. Przedmiotem niemniejszego sprawozdania jest przedstawienie 

najistotniejszych wydarzeń, osiągnięć, a także niedostatków i trudności na jakie napoty-

kaliśmy w naszej statutowej działalności. 

 

 I. Dane organizacyjne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

 Na terenie gminy Grabowiec funkcjonuje 15 jednostek Ochotniczych Straży Po-

żarnych: w Bereściu, Cieszynie, Grabowcu, Grabowcu Górze, Henrykówce, Majdanie Tu-

czępskim, Ornatowicach, Rogowie, Skomorochach Dużych, Skomorochach Małych, Szy-

stowicach, Tuczępach, Wolicy Uchańskiej, Wólce Tuczępskiej i Żurawlowie. Aktualnie 

wszystkie jednostki posiadają nadany numer REGON, 14 z nich zarejestrowanych jest 

jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym, zaś 10 posiada nadany Numer 

Identyfikacji Podatkowej. 8 jednostek wyposażonych jest w samochody ratowniczo-

gaśnicze: 

Lp. OSP 
Rok 

prod. 
SiS Marka i model 

Pierwsza 
rej. 

Własność 

1 Bereść 1979 lekki FSO Żuk  A15 1981 Gmina 
2 Góra Grabowiec 1985 średni Mercedes 1428AF 2009 OSP 

3 Góra Grabowiec 2015 
ratownictwa 
technicznego 

Peugeot Boxer 335   2015  OSP 

4 Grabowiec 1985 średni Star 244 1985 Gmina 
5 Grabowiec 2008 lekki Ford Transit 2009 OSP 
6 Majdan Tuczępski 1977 lekki Żuk A15 2010 Gmina 
7 Ornatowice 1981 średni Mercedes 1019 2007 Gmina 
8 Skomorochy Małe 1998 lekki Lublin 3322 2010 OSP 
9 Tuczępy 1985 ciężki Jelcz 325 2010 Gmina 

10 Wolica Uchańska 1978 lekki FSO Żuk 1981 Gmina 
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Według stanu osobowego na dzień zakończenia zebrań sprawozdawczo-

wyborczych wszystkie jednostki zrzeszają łącznie 289 członków zwyczajnych, 10 wspie-

rających i 28 honorowych. Łącznie jest to 327 druhów. Według przedłożonych list obec-

ności członków jest 300. Różnica ta wynika z rozbieżności jakie jednostki podawały w 

raporcie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, a sprawozdaniem z działalności 

czy sprawozdaniem z przebiegu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, gdzie 

podawano aktualny stan osobowy jednostki na dzień przeprowadzenia zebrania. Aktu-

alnie młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców funkcjonują w OSP: Grabowiec, Gra-

bowiec Góra i Tuczępy. Łącznie drużyny te zrzeszają blisko 27 młodych strażaków.  

Aktualnie liczba członków zwyczajnych w wieku 18-65 lat mogących brać bezpo-

średni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 39 osób. Jest to stan osobowy 

strażaków posiadających co najmniej szkolenie podstawowe oraz posiadających badania 

lekarskie dla strażaków – ratowników zdolnych do bezpośredniego udziału w działa-

niach ratowniczych. Przy czym samo wyszkolenie na poziomie co najmniej podstawo-

wym posiada 71 druhów. Ponadto 5 druhów skierowanych zostało na badania lekarskie. 

 Zebrania sprawozdawcze na terenie naszej gminy odbywały się każdego roku w 

pierwszych trzech miesiącach nowego roku kalendarzowego według szczegółowych 

harmonogramów i tematyki zatwierdzonej na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego.  

 W omawianym okresie zebrania odbywały się w większości jednostek, a organi-

zacyjnie łączono je z zebraniami wiejskimi organizowanymi przez Wójta Gminy. Fre-

kwencja na zebraniach, jest bardzo zróżnicowana. Na ogół przekracza wymagane 50 %, 

aby zebranie mogło podejmować uchwały lub dokonywać wyborów. Łącznie w zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym wzięło udział 233 z 327 członków OSP, co stanowi 71%. 

Zaś statystyka w trakcie minionej kampanii sprawozdawczo wyborczej przedstawia się 

następująco: 
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Członkowie  

- zwyczajni 15 10 17 18 9 19 11 9 18 12 11 19 11 15 11 205 

- honorowi      2 2  10       14 

- wspierający         8       8 
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- MDP      6          6 

Członkowie władz ZOSP RP 

- gminnego 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1  2 1 1 1 17 

- powiatowego   1       1      2 

- wojewódzkiego                 

- krajowego    1            1 

Przedstawiciele KM PSP w 
Zamościu 

  1 1            2 

Przedstawiciele samorządu 
terytorialnego 

 1 2 4   1     1    9 

 

 Tematyka wniosków zgłaszanych do realizacji przy pomocy Wójta Gminy najczę-

ściej dotyczy zakupu umundurowania, sprzętu gaśniczego, remontu motopomp  

i budynków remiz, do czego powrócę przy omawianiu wydatków z budżetu Gminy i do-

tacji celowych. 

 

II. Dane organizacyjne i działalność Zarządu Oddziału Gminnego 

 

 Obecny Zarząd i Komisja Rewizyjna liczą 22 druhów w tym 9 osób funkcyjnych i 

13 członków. W trakcje minionej kadencji pożegnaliśmy zasłużonych druhów członków 

Zarządu: Tadeusza Wójciuka będącego Skarbnikiem Zarządu oraz Tomasza Króla. 

W okresie pięcioletniej kadencji Zarząd zbierał się na 38 posiedzeniach. Na 5 z 

nich frekwencja nie przekroczyła połowy (50%). Śmiało więc można stwierdzić, że na 

90% posiedzeń Zarząd mógł sprawnie działać zgodnie ze statutem, np. podejmować 

uchwały. 

Tematyka posiedzeń Zarządu w szczególności dotyczyła: 

− informacji na temat planowanych i wydatkowanych środków finansowych  

z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową;  

− omówienia wyników przeglądu stanu technicznego sprzętu gaśniczego i budyn-

ków remiz; 

− wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zebrań sprawozdawczych i wy-

borczych w jednostkach OSP, oraz informacja o ich przebiegu i zgłoszonych 

wnioskach; 

− organizacji zawodów sportowo-pożarniczych i szkoleń; 

− norm zużycia paliw i terminowym rozliczaniu kart pracy sprzętu; 
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− skoordynowania wyjazdów samochodów gaśniczych do pożarów; 

− opiniowania uchwał OSP w sprawie odznaczeń; 

− organizacji udziału strażaków w uroczystościach państwowych i kościelnych; 

− inwentaryzacji i prowadzenia ksiąg inwentarzowych wyposażenia; 

− omówienia obowiązujących aktów prawnych: ustawy o ochronie przeciwpoża-

rowej, czy ustawy Prawo o stowarzyszeniach; 

− ubezpieczenia strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

− konserwacji sprzętu gaśniczego na okres zimowy; 

− analizy sytuacji pożarowej na terenie gminy i powiatu; 

− omówienia zagrożeń pożarowych, a w szczególności wypalania traw; 

− wyników kontroli wykonywanej przez strażaków z Państwowej Straży; 

− aktualizacji badań lekarskich strażaków i członków MDP; 

− udziału w szkoleniach. 

Frekwencję i aktywność członków Zarządu oceniam pozytywnie. Do najbardziej 

aktywnych członków Zarządu zaliczam druhów: Krzysztofa Kostrubca (95% frekwen-

cji), Mirosława Gąskę (92%), Piotra Karczmarczyka (89%), Wiesława Billewicza (76% 

frekwencji), Edwarda Sołopę (76% frekwencji), Mariana Krajewskiego i Włodzimierza 

Juszczaka (po 74% frekwencji). Niestety, są również druhowie, którzy nie pojawiali się 

zbyt często na posiedzeniach Zarządu, i takie zachowanie należy ocenić negatywnie. Je-

den z członków Zarządu nie pojawił się na żadnym z posiedzeń. Frekwencja trzech in-

nych kształtowała się na poziomie 13%, 18% i 21%. Dlatego też podkreślam, że nie ma 

nic gorszego niż brak zaangażowania i przykład, który idzie odgórnie. Liczę na większe 

zaangażowanie w sprawy Zarządu w najbliższej kadencji. Średnia frekwencja członków 

Zarządu na wszystkich posiedzeniach wyniosła 57%. 

Szczególne zaangażowanie Zarządu było niezbędne przy organizacji udziału stra-

żaków w znaczących uroczystościach w minionej kadencji a mianowicie: 

- 29 maja 2011 roku w Grabowcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w któ-

rych udział wzięły drużyny grupy „A” z OSP: Grabowiec, Grabowiec-Góra, Skomorochy 

Małe, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska; 

- w 2013 roku odbyła się uroczystość obchodów 50-cio lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grabowcu-Górze, na której dokonano odznaczeń „Za wysługę lat”; 
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- zaś w 2014 roku swoje 60-cio lecie obchodziła ochotnicza Straż Pożarna w Tu-

czępach, podczas tej uroczystości również dokonano odznaczeń strażaków „Za wysługę 

lat”; 

- 15 czerwca 2014 roku w Grabowcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w 

których udział wzięły drużyny grupy „A” z OSP: Grabowiec, Grabowiec Góra, Ornatowice, 

Skomorochy Małe, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska, Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze Chłopców z OSP: Grabowiec-Góra, Majdan Tuczępski i Tuczępy oraz Mło-

dzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Grabowca; 

- w 2015 roku dokonano przekazania i poświecenia samochodu ratownictwo 

technicznego Peugeot Boxer w OSP Grabowiec-Góra; 

- 8 maja 2016 roku w Tuczępach odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia 

sztandaru; w uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele wszystkich działających na 

terenie gminy jednostek; 

- 29 maja 2016 roku w Grabowcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w któ-

rych udział wzięły drużyny grupy „A” z OSP: Grabowiec, Grabowiec Góra, Majdan Tu-

czępski, Ornatowice, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska, Młodzieżowe Druży-

ny Pożarnicze Chłopców z OSP: Grabowiec, Grabowiec Góra i Tuczępy. 

Nie sposób wymienić wszystkich uroczystości w jakie zaangażowany był Zarząd, 

dlatego też ograniczam się do tych najważniejszych, czyli zawodów, jako najwyższej 

formy wyszkolenia pożarniczego. Corocznie Zarząd jak i poszczególne OSP uczestniczą 

w uroczystościach patriotycznych i kościelnych np. rocznicy pacyfikacji Grabowca; służą 

pomocą przy organizacji imprez szkolnych, np. Dnia Dziecka czy Otwartego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej; angażują się w organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych 

dla młodzieży szkolnej. 

 

III. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

 Analizując pięcioletni okres działalności jednostek OSP na terenie gminy w kon-

tekście współpracy z Wójtem Gminy w zakresie realizacji ustawy o ochronie przeciwpo-

żarowej przedstawię dane dotyczące: 

1. Finansowania z budżetu gminy i dotacji celowych; 

2. Najważniejszych zakupów wyposażenia; 

3. Remontów sprzętu i remiz; 
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4. Analizy pożarowej na terenie gminy; 

5. Odznaczeń i wyróżnień; 

 Finansowanie z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym obejmowało głównie 

wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty sprzętu i budynków remiz, wy-

nagrodzenia kierowców, ubezpieczenia strażaków, wypłaty ekwiwalentu za udział w 

akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP oraz świadczenia BHP.  

W latach 2011-2015 z budżetu gminy na omawiane wydatki związane z utrzyma-

niem OSP i całej infrastruktury wydatkowano łącznie jeden milion sto osiemnaście ty-

sięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych. Wydatki w rozbiciu na kolejne lata wynio-

sły: 

Rok 
Kwota 

zaplanowana 
Kwota 

wydatkowana 
2011 240.643 205.200 

2012 198.000 210.000 

2013 242.000 236.000 

2014 189.561 172.911 

2015 318.246 294.166 

Razem 1.188.450 1.118.277 

 

Dla porównania w latach 2006 – 2010 z budżetu gminy na omawiane wydatki 

związane z utrzymaniem OSP i całej infrastruktury  wydatkowano łącznie jeden milion 

pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych (1.056.786 zł). Jest to 

kwota o 64.491 złote niższa w stosunku do aktualnego okresu sprawozdawczego. 

 Analizując zakupy wyposażenia i umundurowania oraz remonty motopomp  

i samochodów w jednostkach OSP, wymienię tylko najbardziej istotne, a mianowicie: 

W latach 2011-2015 z budżetu gminy i dotacji z różnych źródeł dofinansowano: 

- w 2011 roku: zakup motopompy Honda dla OSP Grabowiec Góra za kwotę 

6.264 zł  (w tym: 700 zł z dotacji Gminy i 5.564 z dotacji MSWiA); zakup aparatu po-

wietrznego Airgo Fix dla OSP Grabowiec za kwotę 3.300 zł (w tym z dotacji Gminy 230 zł 

i 3.070 zł z MSWiA), aparatu prądotwórczego za kwotę 3.000 zł; 

- w 2012 roku: wymiana posadzki w remizie OSP Grabowiec Góra na kwotę 

3.750 zł (w tym z dotacji Gminy 3.500 zł), zakup aparatu powietrznego Auer – 2 komple-

ty za kwotę 7.800 zł (w tym z gminy 800 zł i 7.000 zł z dotacji MSWiA); zakup aparatu 



str. 7 
 

powietrznego Auer kompletny za kwotę 4.536 zł (w tym 1.800 zł z dotacji firm ubezpie-

czeniowych, 2.736 zł z dotacji MSWiA); 

- w 2013 roku: zakup drzwi garażowe z montażem dla OSP Grabowiec Góra na 

kwotę 8.700 zł (w tym z dotacji Gminy 3.339 zł oraz ze środków Związku OSP RP 4.500 

zł), drabina pożarnicza nasadkowa na kwotę 3.400 zł (w tym dotacja z Gminy 190 zł, z 

MSW 3.210 zł), piła do betonu na kwotę 2.780 zł (w tym dotacja z Gminy 200 zł, z MSW – 

2.800 zł); uzyskanie dofinansowania przez spółkę Chevron dla OSP Grabowiec w kwocie 

blisko 60.000 zł na zakup oprzyrządowania i umundurowania. 

- w 2014 roku: zakup rozpieracz cylindrycznego dla OSP Grabowiec na kwotę 

15.444 zł (w tym 6.000 zł ze środków firm ubezpieczeniowych, 6.944 zł ze środków 

MSW oraz 2.500 zł z dotacji Gminy); 

- w 2015 roku: zakup samochodu peugeot Boxer przez OSP Grabowiec Góra za 

kwotę 153.900 zł (w tym 30.000 zł z dotacji Gminy, 50.000 zł z dotacji ZG ZOSP RP, 

50.000 zł z dotacji WFOŚ w Lublinie, 35.000 zł z dofinansowanie Wspólnoty Wsi Grabo-

wiec-Góra, Przedsiębiorstwo Handlowe Barti w kwocie 4.000 zł); naprawa motopompy 

pożarniczej M8/8 w OSP Grabowiec za kwotę 3.500 zł. 

Wydatki te ujęte są tylko ponad jednorazową kwotę wydatkowania 3.000 zł. Nie 

sposób jednak pominąć wszystkich mniejszych kwot przeznaczanych corocznie dla każ-

dej jednostki, planowanych w budżecie Gminy.  

Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP przedstawia-

ją się następująco: 

- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dofinansowa-

nie w kwocie 2.000 złotych (2011 rok) oraz 30.000 złotych (2015 rok); 

- z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uzyskano kwoty: 19.400 złotych 

w 2011 roku, 25202 złotych w 2012 roku, 13.883 złotych w 2013 roku, 17.329 złotych 

w 2014 roku oraz 22.258 złotych w 2015 roku; 

- ze Związku OSP RP uzyskano kwoty: 3.500 złotych w 2011 roku, 16.800 złotych 

w 2013 roku, 11.000 złotych w 2014 roku i 33.340 złotych w 2015 roku; 

- inne środki pozyskano w 2013 roku – 10.400 złotych a w 2014 roku – 54.340 

złotych.  

 Na terenie naszej Gminy jest 14 remiz. Są to budynki na ogól w dobrym stanie 

technicznym, murowane, zbudowane w większości w latach 1970 - 1980. 
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Zmiany społeczno-gospodarcze w kraju spowodowały, że nie wszystkie te obiek-

ty spełniają swoją pierwotną rolę, świetlic wiejskich, miejsca zabaw i wesel. Jednak  

z każdym rokiem ich stan techniczny ulega powolnej degradacji a przeznaczane środki 

finansowe z budżetu gminy nie wystarczają nawet na bieżącą konserwację.  

W minionych pięciu latach wykonano remonty m. in. w Wolicy Uchańskiej, wymiana da-

chu Cieszynie, wymiana okien Skomorochach Małych, remont w Bereściu. Aktualnie 

wymieniana jest również brama wjazdowa do remizy w Grabowcu.  

 Niestety, w ostatnim roku podwójnie wzrosła liczba pożarów na terenie naszej 

gminy. Jeszcze w 2011 roku odnotowano 13 pożarów, w latach 2012-2014 było ich 41-

49, ale już w 2015 roku aż 108. Miejscowe zagrożenia takie jak wypadki drogowe, wi-

chury czy inne zagrożenia utrzymują się na stałym poziomie ilości zdarzeń i wąchają się 

w przedziale od 25 w 2015 roku do 28 w 2011 roku. W zdarzeniach najczęściej uczest-

niczą jednostki z Grabowca, Grabowca-Góry, Ornatowic oraz Tuczęp. Strażacy ochotnicy, 

którzy uczestniczą w akacjach gaśniczych otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości 

18 złotych za godzinę oraz są ubezpieczeni w pełnym zakresie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków. Gaszenie pożarów wbrew pozorom wymaga od strażaka znacznej 

wiedzy specjalistycznej i wyobraźni. Obecnie na strażaka podczas gaszenia ognia, czyha 

wiele ukrytych niebezpieczeństw np. instalacje elektryczne pod napięciem, gaz, paliwa 

płynne, środki chemiczne, itp. Dlatego tak ważnym elementem oprócz wyposażenia jest 

szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla strażaków ochotników. W latach minionych 

nasi strażacy uczestniczyli we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Państwo-

wą Straż Pożarną. I tak w okresie 2011-2015 przeszkolono 63 strażaków ratowników, 8 

kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego, 12 z zakresu ratownictwa technicz-

nego, 8 w zakresie kierowania ruchem drogowym, 14 z zakresu kwalifikowanej pierw-

szej pomocy, 12 z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR, 7 dowódców, 12 naczelników, 

3 pilarzy do drewna. 

WYSZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Strażacy ratownicy 0 0 27 29 7 

Kierowcy konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego 

3 3 0 1 1 

Z zakresu ratownictwa technicznego 4 5 0 0 3 

Z zakresu kierowania ruchem drogowym 0 0 0 8 0 

Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 2 2 0 6 4 

Z zakresu działań przeciwpowodziowych i 
ratownictwa na wodach 

0 0 0 0 0 

Z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR 0 0 12 0 0 
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Płetwonurkowie 0 0 0 0 0 

Nurkowie 0 0 0 0 0 

Sternicy motorowodni 0 0 0 0 0 

Dowódcy 3  3 1 0 0 

Naczelnicy 6 4 0 1 1 

Pilarze do drewna 1 1 0 1 0 

Pilarze do stali i betonu 0 0 0 0 0 

Członkowie MDP 0 0 0 0 0 

Dowódcy MDP 0 0 0 0 0 

 

Istotnym elementem szkolenia są ćwiczenia, a do takich można zaliczyć organi-

zowane każdego roku zawody sportowo-pożarnicze z udziałem drużyn OSP  

wespół z drużynami z gminy Miączyn. Z terenu naszej Gminy w zawodach uczestniczy 

od 8 do 10 drużyn, a także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z: Grabowca, Grabowca 

Góry i Tuczęp. Współzawodnictwo drużyn ma oprócz znaczenia szkoleniowego, także 

znaczenie propagandowe i widowiskowe. Pokazuje miejscowej ludności sprawność 

działania strażaków a jednocześnie zachęca młodzież do naśladowania i wstępowania w 

szeregi OSP. 

Szanowni Druhowie, w minionej kadencji Zarządy poszczególnych jednostek sta-

rały się docenić zasługi druhów strażaków. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy zostali 

dostrzeżeni i wyróżnieni, i jest to kolejny wniosek na najbliższą przyszłość, aby pamię-

tać i wyróżniać aktywnych, zasłużonych druhów – członków honorowych. 

 W okresie pięciu ostatnich lat 49 druhów odznaczonych zostało Medalem za Za-

sługi dla Pożarnictwa (w poprzedniej kadencji było to 60 druhów, zaś w kadencji wcze-

śniejszej – 82). W tej liczbie było 13 medali złotych (uprzednio 14), 16 medali srebrnych 

(uprzednio 22) oraz 20 medali brązowych (uprzednio 24). Odznakę Strażak Wzorowy 

otrzymało 25 druhów (we wcześniejszych kadencjach było to odpowiednio 40 i 41). 

Spadek liczby nadawanych odznaczeń jest wynikiem corocznego zmniejszania przez 

Zarząd Oddziału Powiatowego ilości limitów przyznanych medali dla Zarządów Oddzia-

łów Gminnych. I tak dla przykładu limit na odznaczenia Strażak Wzorowy w 2013 roku 

wynosił 16 sztuk, zaś 3 lata później, w 2016 roku już tylko 8 sztuk. 

Za szczególne zasługi dwóch druhów ze składu Zarządu Oddziału Gminnego 

otrzymało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, a mianowicie: Michał Radleczuk i 

Antoni Pieczykolan. Warto tu również nadmienić, że w 2016 roku Zarząd Oddziału 

Gminnego wystąpił również o nadanie Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza dla 
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Alojzego Sieczkowskiego oraz Piotra Popka, jak również o Złoty Medal po raz II za Za-

sługi dla Pożarnictwa dla Wiesława Trynieckiego. 

 Zarząd wyróżniał również na różnego rodzaju uroczystościach członków hono-

rowych i wspierających dyplomami. Ponadto dyplomy otrzymywały drużyny startujące 

w zawodach sportowo-pożarniczych bez względu na uzyskane miejsce w ogólnej klasy-

fikacji, ponieważ Zarząd docenił ich aktywność, zaangażowanie i chęć do współzawod-

nictwa. 

 

Szanowni Druhowie i zaproszeni goście, w roku bieżącym obchodzimy jubileusz 

95-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz jubileusz 100-lecia powstania Związku Floriańskiego, którego pierwszym prezesem 

był Bolesław Chomicz. Kończąc, pozwolę sobie zacytować tego znamienitego druha: 

„Zbiorowa ochrona życia i mienia całego społeczeństwa przed niszczącą klęską żywio-

łową, jaką jest pożar, spoczywa w ręku nie sił płatnych, najemnych, lecz samych obywa-

teli, dobrowolnie stających w szeregi pod sztandarem bezinteresownej, ofiarnej, a cięż-

kiej i odpowiedzialnej służby politycznej dla której drogowskazem są hasła: „w jedności 

siła” i „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. Wszystkim tym, którzy społecznie i 

zawodowo pełnią zaszczytną służbę pożarniczą dla dobra naszych współobywateli, 

przekazuję moje najwyższe uznanie i serdeczne podziękowania. Życzę wielu satysfakcji 

z dobrze wykonanych powinności oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Życze-

nia te kieruję także do wszystkich weteranów Ochotniczych Straży Pożarnych, a także 

osób czynnie wspierających na co dzień ochronę przeciwpożarową. 

 Dziękuję za uwagę. 

Prezes 

Krzysztof Kostrubiec 

 

 

 

 

 

 


