Gminny Oddział ZG OSP RP w Tomicach

Radocza 15 12 2018

Sprawozdanie Prezesa ZG OSP RP Tomice za 2018 rok

Kolejny raz spotykamy się w tak szerokim gronie by podsumować kończący się 2018
rok. Cieszę się, że Państwo skorzystaliście z zaproszenia i przybyliście na dzisiejsze spotkanie.
Dla niektórych z Państwa jest to coś nowego, bo może nie mieliście Państwo okazji
uczestniczyć w zebraniach strażaków.
Zarząd Gminny to prezes i trzech zastępców: dh Maciej Mrowiec, dh Tadeusz Mrowiec,
dh Tomasz Warzecha, Komendant Gminny dh Piotr Biliński, Sekretarz Zbigniew Kwarciak,
Skarbnik Leszek Żak. Nad pracą zarządu czuwa komisja rewizyjna pod czujnym okiem
przewodniczącego, a jest nim Szymon Putek. Mamy również członków Zarządu: to bryg. Paweł
Kwarciak i dh. Antoni Kwarciak.
Zarząd stara się brać czynny udział w życiu wszystkich jednostek. Służy jak jest taka
potrzeba doradą i potrzebną pomocą. Do zadań zarządu należy organizacja turniejów i ćwiczeń
wyjazdów okazjonalnych jak również organizacja wypoczynku dla młodzieży.
I tak takim sztandarowym pierwszym zadaniem było w 2018 roku pomoc w organizacji
turnieju halowego im. Piotra Galasa w Witanowicach, który to odbył się 24 lutego. Słowa
uznania i podziękowania dla kolegów z Witanowic. To Oni zawsze wnoszą największy wkład
pracy.
Niedziela - 4 marzec tu, na tej sali w OSP Radocza, odbył się Gminny Finał OTWP.
Całość zorganizowali druhowie z tej jednostki. Już na zakończenie dziękowałem, ale jeszcze
raz wyrażam słowa uznania za zorganizowanie. Mieliśmy bardzo dużo uczestników i gości. Od
paru lat wspiera nas finansowo Gminny Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Zapobiegania Narkomani. Wyrażam słowa podziękowania. Myślę, że Pan Wójt przekaże to
nasze podziękowanie. Środki te są kierowane na nagrody dla uczestników tegoż turnieju.
Od paru lat wybieramy się co drugi rok na targi pożarnicze do Kielc i właśnie w tym
roku byliśmy dużą grupą 8 czerwca. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni, bo było co podziwiać.
Choć większych zakupów nie zrobiliśmy, ale wiemy jakie nowości wchodzą jako sprzęt
ochrony p.poż.
Największa impreza strażacka w plenerze to ZSP, które odbyły się kolejny raz na boisku
sportowym w Witanowicach 24 czerwca. 21 drużyn uczestniczyło w zawodach, zawodnicy
dopisali, uczestnicy również. Wszyscy cali i zdrowi zakończyli zawody. Co prawda pogoda
troszkę nas zaskoczyła, ale strażacy to dzielni ludzie i deszcz im nie jest straszny. Jak się mówi,
dali radę. Koleżanki z OSP Witanowice przygotowały wspaniały posiłek, nie tylko dla
uczestników, ale również dla wszystkich gości. Łącznie było nas ponad 300 osób. Wszystkim,
którzy w jaki sposób przyczynili się do organizacji tych zawodów bardzo dziękuję.
Tu, na tej sali, dh. Jerzy Rączka w zeszłym roku na zebraniu sprawozdawczym
zaproponował, by Zarząd postarał się rozpropagować i zorganizować letni wypoczynek dla
naszej strażackiej młodzieży. I tak się stało. Impreza przerosła moje oczekiwanie. Nie trzeba
było długo czekać. Zgłosiło się 25 osób. Moją propozycja było, by każda OSP dofinansowała
każdego uczestnika kwotą 200 złotych i o taką samą kwotę wystąpiliśmy z prośba do Pana

Wójta. I takie dofinansowanie w kwocie 5000 złotych otrzymaliśmy, a na dodatek również ze
środków budżetu gminy sfinansowaliśmy transport młodzieży do Krakowa i powrót po obozie.
Bardzo serdecznie dziękuję opiekunom, którzy to pojechali z młodzieżą, a szczególne
podziękowania kieruję pod adresem dh. Mateusza Żukowskiego z OSP Brzeźnica, bo to On jest
organizatorem tego obozu. Z naszej gminy była największa grupa uczestników.
Od paru lat nasi dzielni strażacy zabezpieczają trasę przejazdu kolarzy uczestniczących
w wyścigu Tour de Pologne pod nadzorem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.
Słowa podziękowania przekazał organizator wyścigu Pan Czesław Lang. Ten wyścig zrodził
mi w głowie taki pomysł, czy w Naszej Gminie nie można by było stworzyć takiej drużyny,
która by była profesjonalną do kierowania ruchem drogowym, nie tylko przy akcjach
ratowniczo-gaśniczych. I po akceptacji tego mojego pomysłu przez Pana Wójta
zorganizowałem taki kurs, który jest kursem państwowym. Odpowiednie pismo wysłał w
imieniu Pana Wójta inspektor Grzegorz Tomczyszyn do WORD w Bielsku Białej i kurs
ukończyło 31 osób przystępując do egzaminu państwowego. Egzamin zdali wszyscy
uczestnicy, a o odpowiedni ubiór i potrzebne akcesoria zadbał Pan Wójt i zakupił dla
wszystkich uczestników odpowiednie kamizelki, tarcze sygnalizacyjne i oczywiście każdy
otrzymał również gwizdek, co jest niezbędne przy kierowaniu ruchem drogowym. Tak dla
Państwa informacji chcę powiedzieć, że jesteśmy pierwszą gminą w powiecie Wadowickim
która posiada taki zespół. Powiem tak, że coraz więcej mamy przemarszy, pielgrzymek,
uroczystości, na których trzeba kierować tym ruchem, czy to na festynie, czy uroczystości
Bożego Ciała, a uprawnienia te również przydadzą się kolegom niejednokrotnie w pracy. Koszt
tego zadania to ponad 10,000 złotych. Nie było to planowane i tu słowa podziękowania w stronę
Pana Wójta i Wysokiej Rady.
Pan Dyrektor Stanisław Gliwa, który miał tu dzisiaj uczestniczyć w tym spotkanie
wyraził zgodę, by na terenie CKU przeprowadzić ćwiczenia gotowości bojowej. I tak też się
stało 16 września. 11 zastępów wzięło udział w takich ćwiczeniach. Były to ćwiczenia
zgrywające pod nadzorem kolegów z PSP w Wadowicach pod dowództwem bryg. Jacka
Kolbra. Bardzo jestem zadowolony. Cel założony został osiągnięty. Zresztą dużo z Państwa
było jako obserwatorzy na tych ćwiczeniach. Było co podziwiać - zaangażowanie, ale i
profesjonalizm, jakim się wykazali nasi strażacy. Nie są to tylko moje słowa, ale tak też
powiedział na podsumowaniu Pan bryg. Kolber. A czemu były to obiekty CKU? Dużo naszych
strażaków kończyło szkołę w CKU, ale wielu nie znało tych obiektów, więc mieli okazję
zapoznać się z tym wszystkim.
21 października bardzo licznie, jak zresztą co roku, uczestniczyliśmy w pielgrzymce
Małopolskich Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Myślę, że
jesteśmy chyba jedną z największych grup jaka tam przyjeżdża. Składając podziękowanie
Miłosierdziu Bożemu za opiekę nad nami. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo dziękuję.
Komendant powiatowy PSP zlecił jak co roku kontrolę wszystkich jednostek OSP z
terenu gminy Tomice i taka się odbyła, ale o tym za chwilę poinformuje Komendant Biliński.
Kontrola ta odbyła się 29 i 30 października.
Członkowie zarządu uczestniczą we wszystkich zebraniach sprawozdawczych jak
również w uroczystościach jakie to poszczególne jednostki organizują.
Szanowni Państwo. W takim wielkim skrócie przedstawiłem to czym zajmowaliśmy się
w bieżącym roku. Słowa podziękowania do Wysokiej Rady za wsparcie budżetowe. Naszemu
opiekunowi Grzegorzowi Tomczyszyn za wzorowe prowadzenie naszych dokumentów i
bieżącą informację. Grzegorzowi Łopateckiemu, który między innymi prowadzi naszą stronę
internetowa, ale nie tylko dba oto, by wszystko było uwiecznione na przyszłość. Słowa uznania
i podziękowania na ręce Pana prezesa Zielińskiego i Kapelmistrza Daniela za bezinteresowne
wsparcie z Waszej strony. Dziękuję wszystkim strażakom z Naszej Gminy za wspinała pracę

wykonywana dla gminy i powiatu. Dziękuję kolegom z Naszego Zarządu za pomoc we
wszystkich przedsięwzięciach jakie podjęliśmy.
Bardzo serdecznie dziękuje Wysokiej Radzie i Panu Wójtowi za całoroczne wsparcie.
Do dnia dzisiejszego wykorzystaliśmy 483.754,04 zł. Kwota jest imponująca, a na początku
roku zakładaliśmy około 320.000,00 zł.
Zbliża się koniec roku i święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzę Państwu wszystkiego
najlepszego pomyślności w Nowym Roku. Dziękuję za uwagę.
Prezes Zarządu
Dh. Stanisław Zając

