Woźniki, dnia 15.12.2012 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Tomicach
Czcigodny księże
druhowie.

proboszczu szacowne prezydium drogie druhny i

Spotykamy się u schyłku 2012 roku podsumowując działalność zarządu.
2012 rok był dla nas strażaków rokiem dobrym, gdyż uporaliśmy się z każdym
zdarzeniem jakie wystąpiło na terenie naszej gminy z pełnym sukcesem, gdzie
da się zauważyć pełny profesjonalizm i wielką rozwagę przy działaniach
ratowniczo-gaśniczych. W dniu 5 lutego w szkole podstawowej w Woźnikach
odbyły się gminne eliminacje turnieju OTWP pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”. Pragnę nadmienić, że ciężar zorganizowania wzięli na siebie
druhowie z Woźnik, a w szczególności Prezes Krzysztof Szydło. Dla informacji
chce przypomnieć, że turniej OTWP w Woźnikach był organizowany po raz
pierwszy i dziękuje za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie, jak również
za urozmaicenie programu poprzez zorganizowanie warsztatów ratowniczych
przez druhów z Woźnik. Było to dobrze pomyślane, by młodzież uczestnicząca
miała wypełniony czas w przerwie po zakończeniu części pisemnej. W turnieju
wzięło udział łącznie 122 uczestników z każdej miejscowości naszej gminy w
trzech grupach wiekowych. 18 lutego Zarząd Gminny był współorganizatorem
Turnieju Halowego w Witanowicach i w tym miejscu trzeba podziękować dh.
Antoniemu Kwarciakowi oraz kolegom z OSP Witanowice za wielkie
zaangażowanie w organizacje tejże imprezy. Na początku miesiąca lutego
jednostka OSP w Witanowicach wzbogaciła się o ciężki samochód gaśniczy. Co
prawda nie jest to nowy samochód, ale w dobrym stanie technicznym i tu w tym
miejscu dziękuje druhom z OSP w Witanowicach za ich wkład pracy jaki
włożyli przy pracach remontowych tego samochodu, a było to bardzo dużo
godzin. Samochód ten w całości został sfinansowany przez nasz Urząd Gminy
za co jeszcze raz dziękujemy Panu Wójtowi i całej Radzie Gminy. 22 marca w
obiekcie OSP Klecza odbył się Powiatowy Turniej OTWP gdzie również brała
udział młodzież z naszej gminy.
W miesiącu maju zostaliśmy zaproszeni tu, do Woźnik, na jubileusz 65-lecia.
Było to 3 maja, natomiast 18 maja jak co roku uczestniczyliśmy w koncercie
orkiestr na wadowickim rynku w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II. Dzień później
również ważne wydarzenie dla naszej gminy. To właśnie 19 maja poświęciliśmy
samochód pożarniczy w OSP Radocza.
26 maja cała brać strażacka zgromadziła się na placu apelowym przy szkole
podstawowej w Witanowicach na okoliczność przekazania i poświęcenia
samochodu pożarniczego. Na pewno na długie lata pozostanie to w naszej

pamięci. Jak co roku, 3 czerwca, strażacy naszej gminy wybrali się na
pielgrzymkę do Ludźmierskiego Sanktuarium szlakiem bł. Jana Pawła II.
25 sierpnia 60–ciu naszych kolegów wybrało się do Warszawy, aby tam
świętować jubileusz 20-lecia PSP. Ważnym wydarzeniem w życiu naszej gminy
były również dożynki gminne zorganizowane w Radoczy przy dużym udziale
druhów z OSP Radocza. Nie sposób nie przypomnieć naszych zawodów
sportowo-pożarniczych, które to w tym roku zarząd organizował w
Witanowicach. I tu trzeba złożyć wyrazy szacunku i podziękowania druhom z
OSP Witanowice za wielki wkład i ogrom pracy związanej z tymi zawodami. W
dniu 29 września odbył się pierwszy Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych - Zagórnik 2012. Z naszej OSP uczestniczyły dwie drużyny
pożarnicze z OSP Witanowice i OSP Woźniki. Drużyna z OSP Woźniki zajęła
pierwsze miejsce.
17 i 18 października jednostki z naszej gminy zostały poddane zewnętrznej
kontroli sprzętu p-poż. przez organ nadzorujący z PSP w Wadowicach.
Co roku wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w
tym roku było nas 65 osób. To dobrze o nas świadczy, że potrafimy
podziękować Panu Bogu za opiekę nad nami. W bieżącym roku przy wielkim
zaangażowaniu dh. Prezesa Krzysztofa Szydły, dh. insp. Grzegorza
Tomczyszyna i Ośrodka Kultury Gminy Tomice pod przewodnictwem Pani
dyrektor Marii Paśnik udało nam się zorganizować program z Kapitału
Ludzkiego – przeszkolono 60 ratowników (antystres), 8 ratowników ukończyło
kurs prawa jazdy kat.C i kurs na drabiny i zwyżki strażackie .Wszystkim, którzy
nam pomogli w zorganizowaniu tego zadania bardzo dziękuję.
Szanowne druhny i druhowie. Nie było by tego sprawozdania, gdyby nie
Wy. To dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu, Waszej jakże ciężkiej pracy
możemy się spotkać i powiem tak: chce się człowiekowi pracować i
współpracować z takimi ludźmi jakimi są strażacy z Gminy Tomice. Jesteście
zawsze na pierwszym miejscu. Was nie trzeba prosić, wy czujecie potrzebę
pomocy drugiej osobie nie oczekując nic w zamian. Chce byście wiedzieli, że
chyba nie ma nic bardziej szlachetnego jak pomoc ludziom w potrzebie. Ja jako
Wasz prezes za to wszystko Wam dziękuje i obiecuje ile będę miał sił i
możliwości pomocy jak to z mojej strony i ze strony sprawowania mandatu
radnego .
Dziękuje wszystkim samorządowcom za wspieranie strażaków. Pamiętajcie o
nas, bo my nie posiadamy dużo swoich funduszy i w miarę potrzeb nas
wspierajcie i chce wszystkich zapewnić, że każda złotówka przez nas wydana
naprawdę procentuje.
Z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia składam wszystkim
zdrowych i spokojnych Świąt oraz pomyślności w nowym roku.
Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę
Prezes Zarządu dh Stanisław Zając

