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Sprawozdanie z działalności za 2019 rok
Pomoc w organizacji Turnieju im. Piotra Galasa była pierwszym
zadaniem, jakie wykonywał Zarząd. Turniej odbywał się jak zawsze od
tylu lat w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Witanowicach. Słowa uznania i podziękowania dla dh. Antoniego i
kolegów strażaków z OSP Witanowice, bo to na ich barki głównie spada
ciężar organizacji tegoż turnieju. Styczeń i luty to miesiące, w których to
odbywały się zebrania sprawozdawcze. W każdym zebraniu uczestniczył
prezes i komendant gminny, jak również osoba delegowana przez zarząd
na te spotkania.
Wszystkie zebrania były przeprowadzone prawidłowo i wzorowo.
Bardzo dziękuję za wysoki poziom przygotowania tychże spotkań. Mam
na myśli wprowadzenie sztandaru, hymn, ale przede wszystkim
przejrzystość dokumentacji i merytoryczność sprawozdań.
24 lutego dzięki uprzejmości Pani Dyrektor szkoły tu w Woźnikach
odbył się Gminny Finał OTWP. Organizatorom bardzo dziękuję za
zorganizowanie całości i przygotowanie poczęstunku dla uczestników, a
Panu Wójtowi Grabowskiemu za przekazanie środków na nagrody dla
uczestników.
Pierwszego marca komendant powiatowy PSP zorganizował roczną
odprawę dla funkcyjnych. Odbyła się w Barwałdzie Górnym.
Uczestniczyli wszyscy przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Tomice i
również członkowie zarządu gminnego.
Piątego czerwca zarząd gminny wraz z komendą PSP w Wadowicach
zorganizował gminne ćwiczenia przygotowujące do udziału i działań w
razie wystąpienia powodzi. Odbyły się one oczywiście tutaj w Woźnikach,
gdyż ta miejscowość jest zawsze narażone na wystąpienie powodzi. W
ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie zastępy z gminy Tomice i dwa
zastępy z PSP w Wadowicach. Głównodowodzącym był Pan bryg. Jacek
Kolber. Udział również wziął Pan Wójt Witold Grabowski jako szef
Obrony Cywilnej. W początkowej fazie planowania miało uczestniczyć
kilka jednostek z ościennych PSP, ale decyzja zapadła, że będą tylko

jednostko z terenu gminy Tomice i zastępy PSP w Wadowicach. Poziom
zadań bardzo wysoki. Przygotowanie ratowników zostało ocenione bardzo
wysoko.
Cel jaki został założony osiągnięty w 100 %. Po ćwiczeniach
wszystkie zadania zostały szczegółowo omówione na spotkaniu
podsumowującym. Na koniec zarząd zorganizował posiłek dla wszystkich
uczestników.
Na dzień 9 czerwca mieliśmy zaplanowane zawody sportowo
pożarnicze, ale warunki pogodowe sprawiły, że nie mogliśmy tych
zawodów przeprowadzić. Boisko grząskie po długich opadach. Został
wyznaczony następny termin na wrzesień, ale niestety i ten termin okazał
się feralny, gdyż nocne opady z soboty na niedzielę utworzyły kałuże na
boisku. Pragnę przypomnieć, że boisko było przygotowane do zawodów,
ale niestety po konsultacji z Komendantem PSP bryg. Pawłem
Kwarciakiem, zarząd odwołał zawody ze względu na bezpieczeństwo
uczestników, natomiast wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na salę do
budynku OSP w Witanowicach, gdzie odbyła się prelekcja i szkolenie
prowadzone przez bryg. Jacka Kolbra i aspiranta Bogdana Charnasa.
Później wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez koleżanki z OSP Witanowice.
3 sierpnia jak co roku byliśmy organizatorem zabezpieczenia
bezpiecznego przejazdu uczestników wyścigu Toude Pologne, który to od
paru lat przejeżdża przez naszą gminę. Wszystkim jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękuję - Panu Wójtowi i Grzegorzowi Łopateckiemu za
piękne fotografie, natomiast Grzegorzowi Toczyszyn za koordynację.
Mieliśmy również w tym roku okazję wyjechać na targi pożarnicze do
Kielc. Była nas duża grupa, ale w pierwszym dniu pojechali tylko
uczestnicy z pięciu jednostek natomiast, jedna jednostka pojechała na
własną rękę gdyż tym kolegom bardziej odpowiadał termin wyjazdu w
sobotę. A skoro mowa o wyjazdach, to nie zabrakło nas w tym roku w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie odbywała się
msza Św. w intencji wszystkich strażaków z małopolski i nie tylko.
Bardzo dziękuję za uczestnictwo. W drodze powrotnej zarząd OSP Lgota
zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie integracyjne połączone z
poczęstunkiem.
W tym roku zarząd powiatowy organizował zawody sportowopożarnicze, w których uczestniczyliśmy. Będzie to omówione przez kolegę
przewodniczącego.

Myślę, że w swoim wystąpieniu za chwilę Pan Wójt przybliży nam
trochę kwoty wydatkowane na inwestycje i remonty, jak również na
zakupy, jakie to poczyniliśmy. To między innymi: bezpieczny strażak,
gdzie dwie jednostki skorzystały z tego programu, dotacja MSW, dotacja
Urząd Marszałkowski, dotacja Urzędu Gminy. To tylko niektóre. Kwoty są
bardzo duże. Ja ze swojej strony wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
się przyczynili i pomogli. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję
komendantowi PSP za dobra współpracę. Na Jego ręce składam również
słowa uznania i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy PSP, z
którymi współpracujemy. Dziękuję Wam drodzy druhowie za tyle godzin
przepracowanych w tym roku, a było ich naprawdę bardzo dużo. Bardzo
dziękuję za tą Waszą gotowość, bo mamy teraz wgląd dzięki aplikacji eremiza na wszystkie zdarzenia, jakie to zaistnieją na terenie naszej gminy.
Na ręce Pana Kapelmistrza Stanisława Mruczka składam serdeczne
podziękowanie dla Orkiestry Dętej z Zygodowic, która to uświetnia swoją
obecnością nasze radosne spotkania, ale również uczestniczy w tych
smutnych. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wszystkim którzy uczestniczą w przygotowaniu dzisiejszego
spotkania.
Kończy się nam rok 2019. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Składam wszystkim zdrowych i wesołych świat Bożego Narodzenia,
pomyślności w nowym roku. By ten rok 2020 był bardzo bezpiecznym dla
nas wszystkich, a święty Florian by zawsze nas strzegł podczas każdej
akcji.
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