
 

 

 

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach 
OSP Gminy Dzierżoniów 

Zakończyła się kampania sprawozdawcza za 2011 rok w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Dzierżoniów. W pięciu terenowych jednostkach działa ponad 140 
ochotników. Zgodnie ze statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku 
walne zebranie sprawozdawcze. Podczas tych zebrań strażacy dokonują podsumowania 
i oceny wyników swojej pracy.  
Takie zebrania odbyły się: 11 lutego 2012 r. w OSP Piława Dolna, 18 lutego w OSP 
Ostroszowice, 3 marca w OSP Tuszyn, 10 marca w OSP Mościsko, oraz 17 marca w OSP 
Roztocznik. W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Dzierżoniów  
Marek Chmielewski, pracownik Urzędu Gminy Bożena Pompa, przedstawiciele Komendy 
Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzierżoniowie Tadeusz Mikoś, Komendant Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztof Kot, sołtysi oraz mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości.  
 

Na zebraniach członkowie OSP przedstawiali sprawozdania z działalności jednostek, 
problemy z jakimi borykają się na co dzień oraz osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności 
lokalnej. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

• modernizację remiz strażackich w Tuszynie i w Ostroszowicach,  
• doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie jednostek,  
• wykonanie szeregu prac porządkowych, remontowych i budowlanych przy remizach   
      oraz sprzęcie, 
• szkolenie i podnoszenie kwalifikacji strażaków w zakresie prowadzonych działań   
      ratowniczo – gaśniczych, 
• integrację środowiska poprzez udział w zawodach sportowych strażaków oraz   
      innych uroczystościach organizowanych przez Gminę, Samorządy Wiejskie,  
      czy Kościół.  

 
Należy stwierdzić, iż wiele  z przedstawionych inicjatyw i dokonań nie zrealizowano 

by bez pomocy Rady Gminy Dzierżoniów i współpracy z Wójtem Markiem Chmielewskim, 
który od ubiegłego roku wchodzi w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Dzierżoniowie. Wsparcie w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej nasze 
jednostki otrzymały również ze strony Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, MSWiA, Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie, członków Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dzierżoniowie oraz Rad 
Sołeckich.   
 

Warto jednak podkreślić, że osiągnięcia jednostek OSP, to przede wszystkim pełne 
zaangażowanie społeczne samych członków oraz pomoc wielu sympatyków OSP.  
Wyznacznikiem  tak  dużego zaangażowania w pracę społeczną zarządów oraz członków 



OSP jest fakt udzielenia wszystkim zarządom absolutorium za rok miniony oraz 
odznaczenia w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej.    
Złotym Medalem ,,Za Zasługi Dla Pożarnictwa” uhonorowano druha Józefa Derenia,              
a Brązowym- druha Jacka Kanię z OSP Piława Dolna. 
 

Na każdym spotkaniu Wójt  Marek Chmielewski podkreślał jak ważne dla wszystkich 
mieszkańców gminy są działania i zaangażowanie ochotników, jak ważna i odpowiedzialna 
jest ich praca, jak wiele szacunku i uznania mamy dla członków OSP, którzy niejednokrotnie 
narażają swoje zdrowie i życie ratując innych. Oprócz podziękowań Wójt Gminy 
Dzierżoniów życzył druhom, aby siły i sprzęt wykorzystywany był do ćwiczeń podnoszących 
umiejętności, a jak najmniej w akcjach bojowych.     

 

Wszystkim Strażakom - Ochotnikom serdecznie podziękujemy za ich dotychczasową 
działalność, profesjonalizm, życzliwość, zrozumienie i  zaangażowanie w służbie pomocy 
innym oraz  życzy realizacji celów i zadań w roku 2012, przy wsparciu władz 
samorządowych, innych organizacji oraz mieszkańców gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


