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Szacowne prezydium, goście zaproszeni drogie druhny i druhowie 

 

 
 

 Rok 2013 praktycznie mamy już za sobą. Był to rok pełen 

nieprzewidywalnych zdarzeń, które nas czasami zaskakiwały, ale z każdym 

takim zdarzeniem poradziliśmy sobie. Mam na myśli obfite opady śniegu, a 

później potężne ulewy z wyładowaniami atmosferycznymi. Wspólnymi siłami 

uporaliśmy się ze wszystkimi, chociaż trwało to czasem długo, tak jak to miało 

miejsce z zalaniem boiska w Radoczy, gdzie niestety prawie wszystkie 

jednostki z Naszej Gminy były zaangażowane. 

 W dnie 15 stycznia zapoczątkowaliśmy działalność sportową naszych 

drużyn młodzieżowych w Witanowicach w Szkole Podstawowej, gdzie odbył 

się finał XV edycji Powiatowego Turnieju Halowego Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach pod nazwą 

„Witanowice 2013”. Organizatorem był Zarząd Powiatowy Związku i Zarząd 

Gminny, jak również OSP Witanowice. W turnieju wzięło udział 8 drużyn w 

wieku od 10-15 lat. I miejsce zajęła młodzież z Łękawicy, natomiast młodzież z 

Witanowic zajęła IV miejsce. 

 24 lutego gościliśmy tutaj w Jednostce OSP Zygodowice. To tu 

zorganizowaliśmy Gminny Finał OTWP pod nazwą „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. I tak w grupie I udział wzięło 15 osób, w grupie II 15 osób, a w 

grupie III 16 osób. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny i OSP 

Zygodowice,  natomiast ciężar przygotowania pytań i przeprowadzenia finału 

wziął na siebie dh. Krzysztof Szydło za co bardzo serdecznie Mu dziękuję, 

gdyż zrobił to kolejny raz bardzo sprawnie i profesjonalnie. W grupie I 

zwyciężyła Karolina Ściera, w grupie II  Kamil Kwarciak, natomiast w grupie 

III Kamil Pamuła. Z tego miejsca chcę wyrazić słowa podziękowania Paniom z 

Zygodowic za przygotowanie poczęstunku dla uczestników i wszystkich gości. 

Chcę podziękować wszystkim za wsparcie i fundowanie nagród dla 

uczestników. 
 

 

 

 



 21 marca spotkaliśmy się w Domu Strażaka w Witanowicach, a to za 
przyczyną druhów z Witanowic, którzy to wzięli na siebie trud pomocy w 
zorganizowaniu Finału Eliminacji Powiatowych XXXVI edycji OTWP. Do 
tegorocznej rywalizacji przystąpiło 54 uczestników. Wśród uczniów szkół 
podstawowych zwyciężył Jan Chyczński z Jastrzębi, w gronie gimnazjalistów 
Adrian Romik z Roczyn, natomiast w najstarszej grupie zwyciężył Paweł 

Kurek. Organizatorzy przy współudziale st.kpt Tomasza Kasperka 
zorganizowali pokaz dla uczestników oraz uczniów Szkoły Podstawowej pokaz 
gaszenia płonących tłuszczów. Myślę że ten pokaz zapoczątkuje to, że podczas 
finałów OTWP będzie się praktycznie uświadamiać młodzież i nie tylko jak 
zachować się w sytuacjach zagrożenia i postępować z pożarami różnych 
substancji. 

 3 maja wszystkie jednostki z Naszej Gminy zostały zaproszone do 
Wożnik na uroczystą msze świętą, a okazja to Obchody Dnia Strażaka i 
zarazem poświęcenie łodzi, którą to zakupili woźniccy strażacy za swoje 
własne środki. Należą Im się słowa uznania za ogrom pracy jaką włożyli, gdyż 
ta łodź płaskodenna była w opłakanym stanie, a Oni przywrócili jej drugą 
młodość.  

 Na stałe do naszego kalendarza uroczystości wpisała się Pielgrzymka 
Strażaków do Sanktuarium Ludźmierskiego, a było to 2 czerwca. Wyrażam 
słowa wielkiego podziękowania za Waszą chęć udziału w przemierzeniu tego 
papieskiego szlaku, bo chcę przypomnieć, że rozpoczynamy zawsze tą 
pielgrzymkę na Krzeptówkach w Zakopanem, a później udajemy się do 
Ludźmierza, gdzie ksiądz proboszcz Juchas zawsze nas tak gorąco wita. Niech 
będzie ciekawostką, że ks. Juchas przed laty był wikarym w Woźnikach. 
Zawsze to wspomina. Miło to słyszeć, a szczególnie tam gdzie w tym jednym 
dniu gromadzą się strażacy z całej Małopolski i nie tylko. 

 W tym roku ćwiczenia gotowości bojowej odbywały się na obiekcie 
szkolnym w Woźnikach. Zmieniliśmy charakter ćwiczeń. Nie było to 
zagrożenie w otwartym terenie, lecz ewakuacja młodzieży szkolnej podczas 

pożaru szatni, która to mieści się w suterenach i dostęp był utrudniony, gdyż 
trzeba było zmierzyć się z klatką schodową. Wykonanie tego zadania było 
trudne, ale w ocenie rozjemcy st.kpt. Mirosława Matusika zostało wykonane 
perfekcyjnie i profesjonalnie bez żadnych uwag, tylko z samymi pochwałami. 

 Bardzo mnie to cieszy, że w razie zagrożenia tego typu obiektów Nasi 
strażacy poradzą sobie bez problemu, a rodzice dzieci które tam przebywają 
mogą być spokojni o ich bezpieczeństwo. Tu, w tym chce złożyć 
podziękowanie na ręce prezesa Krzysztofa Szydly dla wszystkich strażaków z 
Woźnik za pomoc i przygotowanie tych ćwiczeń. 

 Na zakończenie wakacji Zarząd Powiatowy już po raz drugi 
zorganizował II Powiatowy Rajd Drużyn Pożarniczych „Kaczyna2013" 
wielkie słowa uznania dla organizatorowie tak profesjonalnie potrafią zachęcić 

naszą młodzież do współzawodnictwa , a szczególne podziękowanie kieruje do 
dh. Antoniego Kwarciaka bo to On jest właśnie tym filarem podczas 
organizowania tegoż rajdu. Z naszej gminy startowały trzy drużyny: drużyna 
OSP Lgota, OSP Witanowice i OSP Woźniki, i chciało by się powiedzieć 
dlaczego tylko, trzy przecież nasza gmina ma sześć sołectw i w każdym 



sołectwie przecież jest młodzież. Nie mogę tego zrozumieć jak to się dzieje, że 
praktycznie zawsze te miejscowości aktywniej się angażują. Myślę, że w 
przyszłym roku  my jako Zarząd Gminny musimy się tym problemem zająć i 
w jakiś sposób mobilizować te jednostki, z których to młodzież nie uczestniczy 
w tego typu imprezach. 

 Tak bardzo dziękuję opiekunom tych drużyn za poświęcony czas i 

zaangażowanie. Cieszę się, że obraliście tak słuszny kierunek, bo jeśli nie 
będzie się pracować z młodzieżą, to za niedługi czas nie będzie dla kogo 
przygotowywać rocznych sprawozdań z działalności, gdyż ta działalność 
zaniknie. Myślę, że chyba nie oto chodzi. Rozumiem, że żyjemy w świecie 
laptopów, tabletów itp. ale przecież nie możemy dopuścić, by nasza młodzież 
zamknęła się w czterech ścianach i dziczała za naszym przyzwoleniem. Druh 
Antoni Kwarciak jest szefem komisji ds. młodzieży przy Zarządzie 
Powiatowym. Wiem, że ma dużo zajęć, ale liczę na druha Antoniego, że 
pomoże nam w tym, by to się zmieniło. 

 W miesiącu wrześniu zorganizowaliśmy Zawody Sportowo Pożarnicze 
w Witanowicach na boisku obok Domu Strażaka. Udział wzięło 19 drużyn 
plus poza programem drużyna najmłodszych naszych pociech z OSP 

Witanowice. Całość przygotowań i organizację wzięli na barki druhowie z 
Witanowic. Dziękuję, że mi pomogli, gdyż bez Ich zaangażowania sam 
Zarząd niestety by nie dał rady. Dopisała pogoda. Również goście zaproszeni 
jak i nasi sympatycy nas nie zawiedli. Dzięki im za to, bo przecież zawody 
nasze to pokazanie co umiemy i chcemy się tym pochwalić. 

 W dniu 6 października odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo 
Pożarnicze w Wadowicach. Od nas występowały OSP Witanowice i OSP 
Woźniki grupa dziewcząt i chłopców pozaregulaminowo w wieku 2-8 lat:  

Grupa MDP   dziewcząt w wieku 10-16    Witanowice   3 
Grupa MDP chłopców w wieku 12-16      Witanowice   5 
Grupa kobiet Witanowice   3  

Grupa mężczyzn   Witanowice 5    Woźniki   8 

Bardzo dziękuje tym drużynom za udział i zajęte miejsca  kosztowało to dużo 
zaangażowania i trudu. 

 8 i 9 października jednostki z naszej gminy zostały poddane zewnętrznej 
kontroli przez pracowników PSP w Wadowicach. Kontrola wypadła pomyślnie 
bez żadnych zastrzeżeń co mnie i komendanta bardzo cieszy, że w końcu nikt 
nam nic nie zarzuca, a wręcz niektóre jednostki potrafią zaskoczyć 
kontrolujących pomysłowością. Za przygotowanie jednostek do kontroli 
konserwatorom bardzo dziękuje. 

 W tym roku również Naszych Strażaków nie zabrakło na Złotym 
Jubileuszu kapłaństwa ks kardynała Stanisława Dziwisza. Było to 20 

października. Składam wyrazy wdzięczności za tak liczny udział i chcę 
podkreślić, że druhowie w osobach Pana komendanta Pawła Kwarciaka, 
Antoniego Kwarciaka i moja skromna osoba reprezentowaliśmy zarazem 
Powiat Wadowicki wręczając jego eminencji kwiaty i składając życzenia i 
gratulacje.  Ks. kard. również w tym dniu został odznaczony Złotym Znakiem 
Związku OSP. 

 W takim to oto wielkim skrócie przedstawiłem czym tak naprawdę 



zajmował się Zarząd Gminny. Myślę, że za chwile wszystko co pominąłem 
uzupełni Komendant Biliński i Sekretarz Zbigniew Kwarciak. Wszystkim 
bardzo serdecznie dziękuje za współprace przez cały rok, że mogę na Was 
liczyć. Dziękuje Radzie Gminy za wsparcie finansowe i proszę, aby jednak 
spróbować jeszcze raz analizy budżetu, bo chcę poinformować, że w 2014 
będzie obowiązywała nas strażaków stawka 23% vatu na wszystkie towary. To 

mamy prezent na święta od naszych rządzących. Tak się nam dziękuje za 
bezinteresowną pracę i zaangażowanie. Dąży się tylko do jednego celu,  by 
nam było dobrze tu. Myślę o tych, którzy rządzą tym krajem. Nie wiem jaką to 
ma przyszłość, ale myślę, że już niedługo Nasz Naród się obudzi i pokaże co 
niektórym, co o nich myśli, bo jak na razie to ich program nie jest naszym 
programem. 

 Myślę, że Rada Naszej Gminy nie dopuści do tego, by zabrakło środków 
na utrzymanie bieżące, a chce przypomnieć, że środki pozyskane są dobrze 
wydawane i każdy zakup jest dwa razy przemyślany. Dziękuję organizacjom 
współpracującym z nami. Myślę o paniach z kół gospodyń, orkiestrze dętej, 
klubach sportowych bo razem to jakoś raźniej. 

Spotykamy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia więc pragnę złożyć 

wszystkim zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie rodziny świat i 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku by był dla Nas wszystkich pomyślny. 
Proszę o przekazanie życzeń Waszym bliskim . 

Bardzo serdecznie dziękuje za uwagę 

 


