Powiatowe obchody Dnia StraŜaka
W dniu 27.05.2017r, w Olesznej odbyły się powiatowe obchody „Dnia StraŜaka”. Tegoroczne obchody
połączone były z jubileuszem 70-lecia miejscowej jednostki OSP. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
słuŜb mundurowych, samorządowcy, parlamentarzyści, duchowieństwo, funkcjonariusze PSP i druhowie OSP jak
równieŜ osoby zaangaŜowane w codzienną straŜacką słuŜbę oraz mieszkańcy wsi. Uroczystość rozpoczęła się
od odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej wyjątkowy jubileusz 70 –lecia OSP Oleszna. Uczestnicy udali
się następnie na mszę św. odprawioną w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Po zakończonej mszy
zaproszeni goście i delegacje OSP udali się do sali wiejskiej gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.
Powitania zebranych dokonał
Komendant Powiatowy PSP w DzierŜoniowie st. bryg. Dariusz Kopa.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele parlamentarzystów, Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP druh Wacław Dziendziel oraz przedstawiciele samorządów. Uroczystości niniejsze
obok Ŝyczeń i gratulacji składanych na ręce straŜaków stały się równieŜ okazją do wręczenia zarówno
funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP z terenu naszego powiatu medali, odznaczeń oraz awansów na wyŜsze
stopnie słuŜbowe. Wśród odznaczonych i awansowanych znaleźli się równieŜ straŜacy ochotnicy z terenu Gminy
DzierŜoniów. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu awansował do stopnia ogniomistrza mł.
ogniomistrza Przemysława Podkówkę, funkcjonariusza tut. KP PSP pełniącego zarazem funkcję Naczelnika OSP
Tuszyn.
Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku
OSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Krzysztof Kot – Komendant
Gminny ZOSP w DzierŜoniowie.
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla PoŜarnictwa” odznaczeni
zostali druhowie: Tadeusz Machowski oraz Robert Makowski z OSP Roztocznik. Tej samej klasy medalem
odznaczony został druh Piotr Brewczyński z OSP Ostroszowice. Na zakończenie uroczystości Ŝyczenia dla
wszystkich straŜaków oraz gratulacje dla awansowanych i odznaczanych złoŜył Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP. Po zakończeniu uroczystości wszystkich uczestników imprezy zaproszono na
tradycyjną straŜacką grochówkę.
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Tegoroczne obchody straŜackiego święta zbiegły się równieŜ z bardzo waŜnym wydarzeniem związanym
z radykalnym wzmocnieniem potencjału technicznego jednostek OSP z terenu naszej gminy. To właśnie na
przestrzeni miesięcy kwiecień - maj br. Gmina DzierŜoniów na potrzeby jednostek OSP Piława Dolna oraz
Tuszyn dokonała zakupu na rynku wtórnym dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, które z powodzeniem
zastąpią mocno juŜ zdezolowane i wyeksploatowane samochody marki Star. W naszym przekonaniu bardzo
dobry stan techniczny zakupionych pojazdów pozwala na dalszą ich bezproblemową eksploatację a tym samym
przyczyni się w znaczny sposób
do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców w obszarze ochrony
przeciwpoŜarowej.
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