
SPRAWOZDANIE  
MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNO ŚCI  
OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W WESOŁEJ 

ZA 2010 ROK 
 
1. Sprawy członkowskie  
 

          W dniu 20.02.2010 r., kiedy to odbywało się poprzednie walne zebranie członków 
OSP Wesoła, nasza OSP liczyła: 

•   3 członków honorowych, 
•   4 członków wspierających, 
• 63 członków zwyczajnych, 
W sumie było więc 70 członków naszego stowarzyszenia. 

Od tego czasu nast ąpiły pewne zmiany i obecnie mamy: 
•     4 członków honorowych: 
•     5 członków wspieraj ących: 
•   64 członków zwyczajnych, w tym:  

-  43 członków oddziału operacyjno-technicznego, 
-  13 członki ń sekcji kobiecej, 
-    7 seniorów, 
-    1 MDP, 

 
Stowarzyszenie nasze na dzie ń 05.02.2011 liczy wi ęc 72 członków, w tym 1 MDP 
 
 
PRZYBYLI W 2010r.  

1. - Piotrowicz Andrzej 
2. - Sitarska Małgorzata 
3. - Cieszkowska Małgorzata 
4. - Łapicz Marcin 
5. - Kamińska Magda 
6. - Wekier Marek 
7. - Kaliszuk Jakub 
8. - Rybicki Arkadiusz 
9. - Idziaszek Łukasz  
10. - Kalinowski Maciej 
11. - Przybysz Marek –MDP 
 

UBYLI W 2010r.  
1. - Kowalski Mieczysław 
2. - Maurulis Iwona  
3. - Idziaszek Łukasz 
4. - Panufnik Krzysztof 
5. - Piotrowicz Andrzej 
6. - Kamińska Magda 
7. - Brzeziński Łukasz 
8. - Krytuński Kazimierz 
 
 



Kiedy to odbywało się poprzednie zebranie wyborcze członków OSP Wesoła, nasza OSP 
liczyła: 

•   3 członków honorowych, 
•   5 członków wspierających, 
• 46 członków zwyczajnych, 
• 22 członków orkiestry 
W sumie było więc 79 członków naszego stowarzyszenia. 
 

        Zmiany liczebności stowarzyszenia minionej kadencji powodowane były głównie 

podejmowanymi nowymi przedsięwzięciami kulturalnymi, sportowymi czy innymi. Dotyczyły 

zarówno dorosłych członków stowarzyszenia, jak i młodzieŜy. Warto jednak podkreślić, Ŝe 

zmiany osobowe w OSP nie miały wpływu na działalność jednostki operacyjno-technicznej, 

która w dwudziestokilkuosobowym, nieco zmieniającym się składzie bardzo dobrze wypełnia 

swe statutowe obowiązki ratownicze.  

 

       W czasie mijającej kadencji przez szeregi OSP Wesoła przewinęło się wiele osób - 

dorosłych i młodzieŜy. Niektóre z nich pozostały na stałe, niektóre w sposób naturalny 

„wykruszyły się”. Odchodzą na ogół osoby przypadkowe, które nie podejmowały jakiejkolwiek 

owocnej działalności w OSP 

 
2. Praca zarz ądu 
 
  W okresie od poprzedniego walnego zebrania zarząd odbył 20 zebrań protokołowanych i wiele 

spotkań, na których nie podejmowano uchwał, a tylko ukierunkowywano pracę w sprawach bieŜących. 

Spotkania takie odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Na większości zebrań protokołowanych 

obecny był przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.  

Zarząd w 2010r pracował w składzie: 

• dh Marek Dyka   - prezes  

• dh Tomasz Śniegocki - v-ce prezes - naczelnik  

• dh Andrzej Klimm - v-ce prezes  

• dh Andrzej Kleczkowski – skarbnik 

• dh Grzegorz Wawrzyniak - sekretarz  

• dh Stanisław Bakiera - członek zarządu  

 

 

 

 
 



3. Współpraca z samorz ądem 
 

Od momentu, kiedy straŜe poŜarne w Warszawie zostały wyłączone z gestii dzielnic i 

podporządkowane bezpośrednio gminie. Rozliczenia finansowe z samorządem zostały prze-

kazane bezpośrednio do Biura BudŜetu za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-

dzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy. Pomimo tych zmian współpraca z samorzą-

dem dzielnicy Wesoła układała się bardzo dobrze, za co naleŜy podziękować zwłaszcza pa-

nu Edwardowi Kłosowi, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła. Pracownicy Biura Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, z którym nasza OSP bezpośrednio 

współpracuje, mimo występujących trudności i biurokracji zawsze słuŜą pomocą i radą w 

prowadzeniu spraw. 

 
4. Współpraca z PSP  
 

Współpraca Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej z Państwową StraŜą PoŜarną 

układała się w 2010r. bardzo dobrze. Miniony rok był okresem dalszego dostosowywania się 

do nowych, coraz wyŜszych wymagań, związanych z bezpieczeństwem stolicy. Działalność 

operacyjna Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej we współpracy z JRG13 w Rembertowie i 

z jej dowódcą bryg. Bogdanem Wojtanią oraz z Komendą Miejską PSP w Warszawie i z jej 

komendantem bryg. Mariuszem Wejdelkiem, układała się bardzo dobrze. Liczymy dalszą 

owocną współpracę ze stołeczną straŜą poŜarną. Wspólne z zawodowymi straŜakami akcje, 

zabezpieczenia i ćwiczenia spowodowały, Ŝe obecnie OSP Wesoła jest w odczuciu naszym, a 

mamy nadzieję, Ŝe i kolegów z PSP, poŜytecznym wzmocnieniem ochrony przeciwpoŜarowej 

m st. Warszawy. Szerzej ten temat omówi naczelnik. 

 

5. Współpraca ze Zwi ązkiem OSP RP  
 

Współpraca z organami Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, którego członkiem 

jest OSP Wesoła, w 2010roku układała się dobrze. Za organizacje tej współpracy naleŜy 

podziękować pani dyrektor Leonardzie Bogdan. Dobrze układała się takŜe współpraca z 

Zarządem Wojewódzkim Związku. Druh prezes Antonim Tarczyński i druh dyrektor Dariusz 

Wojnowski wykazywali zrozumienie naszych potrzeb, my zaś ze swojej strony terminowo 

płaciliśmy składki członkowskie i zawsze byliśmy gotowi do pełnienia rozmaitych czynności 

związkowych. 

 

 

 



6. Czynno ści reprezentacyjne  
 

W 2010 roku nasza straŜ brała udział w wielu uroczystościach na róŜnych szczeblach. 

A oto niektóre z nich: 

• Druhowie OSP Wesoła z pochodniami stanowili teŜ oprawę procesji wielkopiątkowej w 

parafii Wesoła. 

• Jak co roku w Wielkim Tygodniu trzymaliśmy wartę przy Grobie Pańskim w kościele w 

Wesołej. 

• Delegacja straŜaków wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych D-cy Garnizonu 

Warszawa Gen Gilarskiego 

• StraŜacy - w galowych mundurach - wzięli liczny udział w procesji w dzień BoŜego 

Ciała. Nieśli baldachim, chorągwie, prowadzili księdza z Ciałem Chrystusa. Tradycyj-

nie nadawali ton procesji. 

• wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej pw. Świę-

tego Floriana w intencji straŜaków, poległych w walce o niepodległość ojczyzny. 

• Jak co roku grudniu delegacja OSP Wesoła wzięła udział w straŜackim spotkaniu 

opłatkowym. 

Jak widać z powyŜszego zestawienia, OSP Wesoła wykazuje duŜą aktywność w zakresie 

czynności reprezentacyjnych. Jest to jednak wynik działalności tylko nielicznych druhów, 

którzy chcą i mogą poświęcić na to dostateczną ilość czasu. Liczba ich, niestety, uległa zna-

czącemu zmniejszeniu. Widoczne to jest zwłaszcza przy ustalaniu składu delegacji na róŜne 

imprezy straŜackie, a nawet ustalaniu składu pocztu sztandarowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Sprawy bojowe 
 
Podsumowując rok 2010 a zarazem okres sprawozdawczy2006-2010 chciałbym krótko 

przedstawić działalność i dokonania JOT OSP Wesoła jak i równieŜ dokonać analizy działań 

ratowniczo- gaśniczych, stanów osobowych oraz wyszkolenia w ostatnich 5-ciu latach. 

Statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez naszą jednostkę wygląda 

następująco: 



  2006 2007 2008 2009 2010 

PoŜary 91 70 46 109 67 

Miejscowe zagr. 31 80 95 201 245 

Fałszywe 3 6 1 2 0 

W sumie akcji 125 156 171 311 312 

Suma godzin 
przepracowanych 
przez straŜaków 1561 1473 1614 1888 3720 

 

Bierzemy równieŜ udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w rejonach pomocy 

wzajemnej tj. pow. Otwock, pow. Mińsk Maz. i pow. Wołomin rocznie około 10 zdarzeń. 

Z owej statystyki wynika, Ŝe liczba poŜarów wacha się w przedziale od 50 do 100 rocznie, 

natomiast moŜemy zaobserwować wzrost liczby miejscowych zagroŜeń. 

Działania powodziowe w maju i czerwcu 2010r. pokazały, Ŝe aby móc przeciwstawić się 

Ŝywiołowi potrzeba ogromnego wysiłku ludzkiego, zaangaŜowania i odpowiedzialności, 

czego w tych trudnych chwilach nie brakowało naszym straŜakom. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim straŜakom naszej jednostki, 

którzy przez wiele dni i nocy pracowali często ponad siły przy workowaniu piasku, załadunku 

worków na samochody oraz układając je na brzegach Wisły. 

Kończąc podsumowanie działań ratowniczo- gaśniczych chciałbym jeszcze nadmienić, 

Ŝe wykonujemy takŜe w miarę potrzeb zadania zabezpieczenia rejonów operacyjnych 

Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych najczęściej JRG13 a takŜe 8 i 5. 

 

 

 

Następnym waŜnym elementem podsumowania jest stan osobowy, wyszkolenie i 

wyposaŜenie indywidualne straŜaków.   

W latach 2006- 2010 stan osobowy JOT wyglądał następująco 



Liczba ratowników w latach 2006- 2010
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 Statystyka dotyczy ratowników posiadających kurs podstawowy badania lekarskie i 

ubezpieczenie. 

WyposaŜenie indywidualne ratowników w ostatnich latach osiągnęło poziom bardzo dobry. 

KaŜdy ratownik biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych posiada pełne 

wyposaŜenie a zuŜyte w czasie działań elementy umundurowania i wyposaŜenia są na 

bieŜąco uzupełniane.  

 

Stan wyszkolenia na koniec roku 2010 wyglądał następująco  

                                                 Naczelnik -  1 

                                               d- ca sekcji  -  7 

                                                                             Ratownik med..- 14 + 14 w trakcie kursu 

Uprawnieni do kierowanie ruchem drogowym w czasie akcji ratowniczych - 17 

Kierowcy uprawnieni do prowadzenia pojazdów OSP z kat. C - 8 z kat. B - 2 

Ponadto we własnym zakresie prowadzimy szkolenia i ćwiczenia ratowniczo- gaśnicze oraz 

medyczne, a takŜe wraz z zastępami JRG 13 bierzemy udział w ćwiczeniach i szkoleniach na 

obiektach.  

Korzystając z obecności Pana Komendanta chciałbym poprosić o pomoc w zorganizowaniu 

szkoleń, które w znacznym stopniu pomogą w podniesieniu sprawności i gotowości bojowej 

naszej jednostki 

1. Szkolenie specjalistyczne ratownictwa technicznego  

2. Podstawowy kurs ratownictwa wysokościowego 

 



Następne zagadnienie to pojazdy poŜarnicze i sprzęt techniczny. 

W latach 2006- 2010 dzięki przychylności Pana Komendanta dokonaliśmy znacznych 

zmian w parku samochodowym i tak w roku 2008 miejsce samochodu kwatermistrzowskiego 

Ŝuk A06 zajął samochód Volkswagen T- 4. 

W roku 2009 otrzymaliśmy dwa samochody pierwszy to Mercedes 814 GBAT a drugi Skoda 

Octavia SOp  która zastąpił wyeksploatowanego Poloneza. 

 W chwili obecnej OSP dysponuje trzema samochodami ratowniczo – gaśniczymi: 

1.  CięŜki     Tatra -815 

2. Średni     Star – 244 

3. Średni techniczny   Mercedes- 814  oraz samochodem kwatermistrzowskim 

Volkswagen T4,  dwoma ambulansami medycznymi i  samochodem operacyjnym 

Skoda Octawia. 

Wszystkie pojazdy posiadają pełne wyposaŜenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodny z ich 

przeznaczeniem. 

 

Podsumowując okres sprawozdawczy chciałbym powiedzieć, Ŝe współpraca z KM PSP 

Warszawa i BBiZK które finansuje działalność operacyjną układa się właściwie za co 

Chciałbym podziękować Panu Komendantowi oraz Pani Dyrektor BBiZK . 

8. Sprawy finansowe 
 

Finanse naszej jednostki były prowadzone, jak i poprzednio, przez skarbnika, dh 

Stanisława Bakierę, oraz przez biuro rachunkowe p. Teresy Smoleńskiej. Dzięki pracy dh 

Bakiery i p. Smoleńskiej sprawy finansowe  są prowadzone na bieŜąco mimo ogromnego 

wzrostu wymagań, stawianych przez stale zmieniające się prawo.  

W minionym roku OSP Wesoła miało bardzo trudną i mocno zróŜnicowaną sytuację 

finansową. Głównymi źródłami dochodów OSP Wesoła były i są - finansowanie przez 

samorząd działalności ratowniczej oraz statutowa działalność własna, konieczna dla 

utrzymania we właściwym stanie majątku własnego OSP. 

Środki, przeznaczone przez władze samorządowe na działalność ratowniczą, mogą 

słuŜyć wyłącznie tej działalności i są ściśle rozliczane przez odpowiednie komórki Urzędu 

Miasta. Wysokość tych środków zaleŜy od moŜliwości gminy i w kaŜdym roku jest inna. Od 

gminy zaleŜy moŜliwość podnoszenia poziomu technicznego sprzętu ratowniczego i 

kwalifikacji straŜaków. Z uznaniem moŜna stwierdzić, Ŝe w roku 2007 środki te wystarczały 

nie tylko na utrzymanie odpowiedniego poziomu gotowości bojowej, ale takŜe pozwalały na 

pewien postęp w tej dziedzinie. Skomplikował się jednak system ich rozliczania. Powodowało 



to ogromne obciąŜenie, takŜe czasowe, osób, odpowiedzialnych za sprawy finansowe 

działalności ratowniczej – zwłaszcza naczelnika Śniegockiego.  

Dzięki dobrej współpracy finansowej z władzami Warszawy, OSP Wesoła jest dobrze 

technicznie przygotowana do działalności ratowniczej i to zjawisko wydaje się mieć charakter 

trwały. 

Drugim rodzajem finansowania OSP jest własna działalność statutowa. Jej podstawą 

było i jest udostępnianie lokali w budynku straŜnicy na działalność innych podmiotów lub na 

krótkie okresy osobom fizycznym na uroczystości rodzinne. W tym zakresie zachodzą istotne 

zmiany. Przy nadpodaŜy lokali uŜytkowych zmniejszają się dochody z tego tytułu. Obecnie w 

OSP pozostały jedynie: lecznica zwierząt, szkoła jazdy oraz ajencja PZU. Dodatkowo w 

budynku straŜnicy mieści się biblioteka, która „odmieszkuje” remont i ma w ten sposób 

opłacony czynsz do 2010 roku oraz mały lokal od ulicy zajmuje Polski Komitet Pomocy 

Społecznej. Część kosztów utrzymania, dotyczącą pomieszczeń, zajmowanych na 

działalność wyłącznie ratowniczą, pokrywa samorząd warszawski. W tej sprawie istnieje 

odpowiednie porozumienie. Dodatkowym źródłem funduszy jest czynsz dzierŜawny gruntu 

pod maszty antenowe firmy Centertel i od września 2007  firmy ERA oraz publicznego ujęcia 

wody.  

Wynajem lokali w straŜnicy OSP na uroczystości rodzinne nadal cieszy się 

powodzeniem. Rezerwacje niektórych terminów są dokonywane na rok z góry. Zwłaszcza 

duŜa sala na piętrze budzi wielkie zainteresowanie. Powoduje to jednak zwiększone wydatki 

– aby utrzymać właściwy poziom, sala musi być co rok odnawiana, a podłoga lakierowana. 

Wydaje się takŜe konieczne podniesienie standardu sali poprzez poprawę wentylacji i 

załoŜenie stałej dekoracji oraz nagłośnienia. 

DuŜym problemem finansowym jest konieczność częściowego finansowania punktu 

alarmowego ze środków własnych OSP. PoniewaŜ ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej nie 

przewiduje moŜliwości utrzymywania punktu alarmowego przez samorząd, a w warunkach 

warszawskich punkt alarmowy jest absolutnie konieczny, duŜa część środków własnych OSP 

jest przeznaczona na jego utrzymanie. W 2007r. dodatkowo ustalono niewielkie diety dla 

straŜaków, pełniących dobowe dyŜury wraz z dyŜurnym kierowcą, co pozwala na wyjazd do 

akcji w czasie, porównywalnym z czasem jednostki zawodowej. Szacunkowo utrzymanie 

punktu alarmowego jest obciąŜeniem w wysokości ponad jednej trzeciej dochodów własnych 

OSP. 

 
 
 

Podsumowując działalność Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej w latach 2006– 



2011 trudno nie zauwaŜyć znacznych zmian, jakie w niej w tym czasie zaszły, muszę 

stwierdzić Ŝe od początku szwankowała praca Zarządu jako ciała kolegialnego. Wielokrotnie 

ulegał zmianie skład zarządu co destabilizowało pracę. Jedynie bardzo dobrze i faktycznie 

jednoosobowo prowadzone były przez dh Tomasza Śniegockiego sprawy działalności 

ratowniczej – takŜe finansowe z BBiZK. Sprawy finansowe działalności własnej były  

prowadzone na bieŜąco przez dh Stanisława Bakierę a następnie przez dh Andrzeja 

Kleczkowskiego, wspomagane przez p. Teresę Smoleńską. W ostatnim roku kadencji po raz 

pierwszy od kilku lat bardzo dobrze były prowadzone przez dh Grzegorza Wawrzyniaka 

sprawy dokumentacji OSP. Jednak decyzje zarządu jako całości w wielu wypadkach nie były 

wykonywane, i to takŜe przez tych samych członków zarządu, którzy je podejmowali.  

Przez pewien okres utrzymywał się permanentny brak środków na sprawy gospodarcze 

i organizacyjne. Rozpowszechniana była opinia, Ŝe sprawy organizacyjne są zbędne, gdyŜ 

liczą się jedynie sprawy ściśle ratownicze, mogące istnieć całkowicie samodzielnie. 

Powodowało to trudności we właściwym gospodarowaniu mieniem naszego stowarzyszenia. 

Kolejni Gospodarze OSP, z ogromnym trudem starali się wykonywać niezbędne sprawy 

bieŜące ,inwestycyjne czy remontowe. Tendencja ta jest bardzo niebezpieczna na 

przyszłość, gdyŜ postępująca dekapitalizacja mienia trwałego OSP wymaga pewnych 

nakładów na utrzymanie w naleŜytym stanie straŜnicy i terenu wokół niej. 

W ostatnim roku kadencji głównym celem zarządu oprócz spraw bieŜących było oddanie 

budynku straŜnicy do uŜytkowania. I tak teŜ zarząd powierzył kierowanie nad pracami 

oddania straŜnicy prezesowi. Szanowni państwo poprzez zaniedbania poprzednich zarządów 

budynek stał nieoddany do uŜytkowania. Ze względu na duze braki w dokumentacji budynku 

do pomocy  w realizacji tego przedsięwzięcia  zarząd musiał wynająć zewnętrzną firmę która 

by fachowo pomogła przy oddaniu budynku. Podyktowane było to tym Ŝe straŜ nie posiadała   

Ŝadnych aktualnych dokumentów na podstawie których moŜna by rozpocząć procedurę 

oddania budynku do uŜytkowania. Z wyjątkiem pozwolenia na rozbudowę z 1982r i planu 

budowy który nie zgadzał się ze stanem budowy w 60%. Związku z powyŜszym została 

wykonana inwentaryzacja budynku, wszystkie odbiory przyłączy , odbiory elektryczne. 

kominiarskie, ppoŜ ,sanepidu. Wstępnie oszacowano koszt tego przedsięwzięcia na około 50 

tysięcy. Następnie zgłoszono budynek do Powiatowego inspektora budowlanego w celu 

oddania na starych zasadach, przepisach które obowiązywały w trakcie budowy straŜnicy 

czyli do 2004r. Nie udało się. 

W wyniku kontroli z PIB ze względu na dopuszczenie budynku do uŜytkowania ukarany 

został mandatem Prezes oraz kierownik budowy za raŜące odstępstwa od pierwotnego planu 

budowlanego. Następnie PIB wydał decyzję  cofającą zgodę  na rozbudowę z 1982r polecił 



wykonać Zastępczy Plan Budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. W 

wyniku wysokich wymogów budowlanych musieliśmy się zwrócić do Komendanta 

Wojewódzkiego PSP na wyraŜenie zgody na zastępcze rozwiązania PpoŜ. które przyczyniły 

się do poniesienia dodatkowych kosztów w wysokości około 16 tysięcy złoty. Po wykonaniu 

ZPB innej niezbędnej dokumentacji budowlanej ponownie w miesiącu grudniu zgłoszono 

budynek do obioru. Wszystkie plany zostały zaakceptowane PIB  

i zostały wydane decyzje administracyjne w celu oddania budynku na dzień dzisiejszy 

brakuje tylko dwóch odbiorów (przez sanepid i PIB aby otrzymać pozwolenie na uŜytkowanie. 

Podsumowując koszty jakie straŜ poniesie za oddanie straŜnicy jest to kwota 70 tysięcy 

brutto. Szanowni państwo chciałbym powiedziećŜe gospodarowanie społecznym majątkiem 

OSP w trakcie minionej kadencji było bardzo cięŜkie  

i pracochłonne 

  

 

Nadmienia,  Ŝe  z typowej podmiejskiej OSP, działającej w oparciu  o zapał i pomoc 

Komendy miejskiej w Warszawie w ciągu tych kilku lat OSP Wesoła stała się w miarę 

nowoczesną jednostką ratowniczo-gaśniczą wyposaŜoną w ludzi i sprzęt godny miana 

stołecznej ochotniczej straŜy poŜarnej. Alternatywa jest jasna - albo trwać biernie, albo starać 

się podwyŜszać poziom we współpracy operacyjnej z warszawskimi straŜami poŜarnymi. 

Operacyjnie OSP Wesoła dysponuje obecnie grupą dobrze wyposaŜonych i wyszkolonych 

druhów, którzy są w stanie działać zarówno samodzielnie, jak i w jednym szeregu ze 

straŜakami zawodowymi. 

Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Wesoła jest naszym najmocniejszym  punktem. 

Słabym punktem natomiast jest mała aktywność członków stowarzyszenia w sprawach innych 

niŜ ratownictwo. 

 

 

        Szanowni Państwo przez niespełna 5 lat miałem zaszczyt pełnić obowiązki prezesa 

OSP Wesoła. Było to dla mnie cenne doświadczenie. Doświadczenie które w przyszłości  z 

pewnością zaprocentuje które utwierdziło mnie w przekokaniu ze w OSP niema ludzi z 

przypadku są to ludzie z powołania. 

       Cieszę się, Ŝe miałem okazję współpracować w tak doborowym gronie. Swoje zadania 

ratownicze wykonywaliście na wysokim poziomie oraz z pełnym zaangaŜowaniem. 

       Dziś, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim druhnom i druhom gorąco podziękować 

za współpracę. Dziękuję, Ŝe swoim doświadczeniem i zaangaŜowanie wspieraliście moje 



działania. Dziękuje za codzienną pracę która i umacniacie pozytywny wizerunek naszego 

stowarzyszenia. 

       Szczególne słowa podziękowania kieruję do władz Samorządowych, Władz PSP, władz 

Związku OSP Ŝe doceniali nie jedno krotnie naszą Ŝmudną i odpowiedzialną pracę. 

      Na zakończenie chciałbym Ŝyczyć państwu wiele satyswakcji  ze słuŜby w naszym 
stowarzyszeniu. 
 
 
 
 


