kulice

Zjazd Miejsko-Gminny
ZOSP RP 2011

G

ospodarzem tegorocznego zjazdu Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Pelplin była jednostka OSP Kulice.
W miejscowej świetlicy wszystkich uczestników zjazdu przywitała niespodzianka w postaci występu artystycznego
znanej na Pomorzu i w Polsce Marty Tomczyńskiej, która pomimo swojej niepełnosprawności fizycznej dała piękny występ. Z
rąk prezesa zarządu miejsko-gminnego Zenona Szeli otrzymała
piękną maskotkę – psa-strażaka. Została również obdarowana
upominkami przez komendanta miejsko-gminnego Jerzego Kalfa.
Do podziękowań przyłączył się również burmistrz miasta i gminy
Pelplin Andrzej Stanuch.
Prezes zarządu miejsko-gminnego dh Zenon Szela rozpoczął
obrady zjazdu witając gości i przybyłych przedstawicieli wszystkich jednostek OSP. Następnie zaproponował na przewodniczącego
obrad dh Wiesława Jabłońskiego z OSP Rudno. Do stołu prezydialnego zasiedli: nadbrygadier Piotr Œwieczkowski, starszy brygadier
PSP Waldemar Walejko, burmistrz miasta i gminy Pelplin Andrzej
Stanuch, wiceprzewodniczący RM w Pelplinie Jan Krajnik, przewodnicząca komisji ładu i porządku Beata Kwiatkowska oraz
komendant Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jerzy Kalf.
Obecny był jeden z wielu zaproszonych sponsorów – p. Chojnacki.
Następnie wybrano komisje zjazdowe.
Prezes dh Zenon Szela przedstawił sprawozdanie za ubiegłą
kadencję. Na temat sprawozdania głos zabrali druhowie Michał
Myrda i Wiesław Jabłoński. Natomiast zaproszeni goście podziękowali druhom za sprawne i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Pelplin. Ciągle podnoszony jest stan wyposażania jednostek a zatem i gotowość bojowa.
Strażacy z miasta i gminy biorą czynny udział w pracach na rzecz
swoich miejscowości, uczestniczą również w uroczystościach
świąt państwowych. Po dyskusji komisja rewizyjna wnioskowała
o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Wniosek ten został przyjęty przez delegatów. Wybrano nowy
zarząd, któremu dalej przewodniczył będzie dh Zenon Szela, a
zastępować go będą druhowie Henryk Muszyński oraz Kazimierz
Szołtun, sekretarzem została wybrana dh Wiesława Winter, a
skarbnikiem dh Wacław Bruski.
Wybrano również miejsko-gminną komisję rewizyjną, której
przewodniczącym został dh Wiesław Jabłoński. Przyjęto kilka
uchwał do realizacji w nowej kadencji, m.in. postawiono przed
zarządem zadania, by dbał o środki finansowe przeznaczone na
funkcjonowanie jednostek OSP, oraz by powołał podkomisje, co
ułatwi pracę zarządowi.
Wybrano delegatów na zjazd powiatowy ZOSP w Tczewie oraz
członków do zarządu powiatowego. Na zakończenie zjazdu wszystkich delegatów oraz gości zaproszono na obiad, który można było
zorganizować dzięki sponsorom: rodzinie p. Myrdy z Wielkiego
Garca, p. Chojnackiemu, p. S. Rąbale.
Prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek OSP pozwoli
mieszkańcom czuć się bezpiecznie. Strażacy zawsze kierują się hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
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