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ozpoczEy

się

cych, pŻeclstawicieii stowarzy-

zebrania
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nicza Straż Pożarna''.
Zebr anie

sp

rawo zdaw czo-wy-

borcze powinno byÓ

wielkim

gÓlnym, poniew aż zbierasię wte-

brakujące, nieświeĘceŻarÓwki,
zdjąć dekoracje po wcześniejor_
ganizowanych imprezach.
o SprawdziÓ waznośĆ dowo-

szenia

walne zebranie, ktora
podsumowuje S-Ietnią dziatal_

dow

ność.llez dokonan, trudu, znoju,
poświęcenia, niepowodzen, ile

rÓwnież sukcesow,

ŻyÓ ślubowanie na sztandar, średnio uczestniczącym w dziaa po ślubowaniu otąlmaÓ wy- laniach ratowniczyin- może byĆ

l(ajowym
Z1azdem, a'ktÓre pozwo!ą nam
przygotować śiędo ,zebrania
i pzeprowadziÓ je na odpowied-

p-zed Ótryąrg'b_m zebrania (jest
pszcze: cZBS na, uzupelnienie
material w, zebranie brakują:

cych podpis W usunięcie

o

.Termin żebiania ndluzv żgbsiÓ 21 dni przed zebraniem

'l.|j
len)

o

do zarądu oddzialu gminnego
(rÓwnoaędnego). .,,' ,

delegatow

pzeos wiiieli, r{o.a', nę ą r*
prezento_waÓ osP w-' pzyszVch
i

wladzach gminnych (rownozęd-

nych) Zwięku orazwybieraÓ i z*
twierdzai, prąyszfe,'wtadze od_
dzialu $minnego (rÓwnozędne_

go). 7ąleżeĆ to będzie od liczeb_
noŚci osP W obecnej kampanii
przyjmuje się 10 proc. dla delega_
tÓw i5 proc, dla paedstawicieli.
PzeprÓWilziÓ,'' co i"' najmniej

a

dwa posiedzenia zarądu oSP

W celU,' pĘgotowania zebrania
s p rawozd awczo-Wyb o rcze g o
(materiafy, uchw',ąły, opracowa,"'.''r:,, :' ,-,',1:,
nia ltp.)., ,: ,
C', 2 tygÓdnie pzed'zebraniem

,

umieścić"'na, tablicył ., ogloszen

oŚP

scu'

infÓrmację o teiminie, miej-

porządku żebrania oraz

obowiąującym ubioze.

a

PowiadomiÓ o zebraniu
wszystkich cŻonkow czynnych

oSP (dotyca7 to rowniez MDĘ
KDP) W terminie ustalonym

w Statucie Stowarzyszenia.

o
k

'ZapiosiĆ na zetranie
czlon-

w

honÓrowych, wspierają-

uste_

ostatecznych Usta, ,, :.,,,,,,,-1'-,:t.',,,.:,,
NiO ma mieisca na żebraniU
pÓojQcie,

.

,,,,,

,',,-,,., .',1,,,t,,

dla strażak w nieodpowiednio

,

stawienie (iczbę)

byÓ

w budynku OSP w.pelnym skiadzie, co najmniej godzinę

,

zebi,raniami powinien otrzy-

W dniu zebraniazauąd i ko-

misja rewizyjna powinny

termin zebrania.

pzed

pzewod-

komisji itd' i rea|izacja

kolejnych

niczącego walnego zebrania
sprawozdawczo-vvyborczego,

obrad.
Pzewodniczący zebrania po-

WiniÓn rowniez ' ' pfZekazac
uczestnikom obrad komunikat

O,,,

cÓ najmhiÓj"miesiąc pzed
zebran |emi,.'' zainąd
I oSP. ilstala
---- --

mac od oddzialu gminnego ze-

winien nasĘpiÓ vrrylbor

.'','

townikÓW).'

kampanii pżed

dni

pieczęcia- cŻonek osĘ ktÓry
lat

ukoncąyl

a nie pzekroczyt 60

i8

lat. Nie
wyobrazam sobie naczelnika,
ktory nie będzie na pierwszej linil
i nie jest ratownikiem. Tzeba się
z tym pogodzic. Wiek ma swoje
prawa. Mozna przecieŻ byĆ Wy-

branym na prezesa, skarbniki,

sekretarza, kronikaaa, paewod-
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o hrąd oSP parę

i

strażakiern_ratownikiem, bezpo_

czlonkowską.
o Po wręczeniu wyroŻnien pomi legitymację

ubezpiecze inoywidualnych ra

'

radoŚci

.','," ,

pelnionązezdjęciem

powinnizlo-

pu1ktÓW pgrządku

ludzkie orazmienie.

nimpoziomi6y;''-,,,,'

go okresu probnego

rejestracyjnych, badan,
ubezpieiczen itp;' (szczeg lnie

szczegolnie wtedy, kiedy uratoWane zostato żrycie i zdrowie

a

ogzewać salę obrad, po-

- panstwoWą i zttiękową, upoządkowaÓ
otoczenie remizy, zaplecze, garaŻe, Wc itp. UzupetniĆ wszystkie

dy najwyzsza wladza stowazy-

*vlożnieli'"''Wterfriaen czveaffi;'''

spzątaĆ ją i udekorowaĆ, na ze-

wnątz wywiesiĆ flagi

do uzytku nowej remizy, T$lecie
itd. Jest ono wydazeniem szoze-

Po -'więcz9n'iu

w każdej szanującej się oSP (ie- druhow naczetnikÓw, xio''y
zeli to nie mialo miejsca w Dniu ukoriczyli 60 lat. Zgodnie zart.19
Strazaka) nowi cztonkowie oSĘ pkt 1b obowiąu;ące; Ustawy
W tym MDĘ po odbyciu roczne_ o ochronie paeciwpozarowei,

zacząÓ

oSĘ obok waznych
uroczystości W zyciu oSĘ jak
nadanie sztandaru, oddanie
świętem w

a

szen, insĘrtucji, PSĘ soĘsa, fa.dę solecką, radnych, wÓjta, burmistaa, postÓw, senatorÓW itp.
a 3 dni pzed zebraniem nalezy

o

zakazie palenia tytoniu

niu.
'

|{Ębi',,nie oddają
'

Pfew9dnicących komisji

sprawozdan.

osP

O

Zebranie otwiera prezes OSp
lub z jego upowaznienia wiceprezes.

O
i

Po wprowadzeniu sztandaru
pąlwitaniu, należy uczcic minu-

Ę ciszy

pamięÓ strazakÓw, ktorzy

na

odeszli
wieczną stuzbę
w ostatniej S-letniej kadencji.
Następnie, jezeli jest pzewidziane wręczanie orderÓw, odznacze , odznak, należry odczytać stosowne uchwały i pzeprowadziÓ tę przy'jemną ceremonię
- \^,ręczania odznak strażackich
dokonują osoby
prezydium

a

z

wtadz nadających odznaki, Wy-

stępującW munduae, anie
po cywilnemu.

niknie

zeoifii; hffiio**

przez
na-

podobnie trudny problem

na zjazdic

vvy_

"ch' ,.,Zwiąku "dd;iarow
osP RĘ
wi.lu'aJEonv.nr'unb*
-;1;łł,[|;;;:
Wszystk|.go
W'ęam wsąrśt-bęJ'i" ;*i"
kich druhÓw pre''zesÓw, 1ąęelnL', cję, z funkcji komendinb'gminko* sekreiią ' śk#nikow, *g;i*;,łi''ćjśit'ffiv'Jiun

ki i suche

waniun w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu. ,,,,
Po_ pzyjściu czlonkÓw zarządu do remizy, należy wystawiÓ listy obecnościoraz uaktualnioną
kronikę osĘ dla cztonkÓw oSP
przygotowaÓ do wglądu ksiąki
z działalności.
Zebranie należy rozpocząÓ
zaczynając
Wprowadzenia sztandaru

o
punktuatnie,
od

do-,

Zd\ugoletniej praĘki oraz
Świadczenia wiem, żÓ same dru-

zyjnych o9 pzedstawienia

o

pod-

czas zebran;ą (to' oboWięek czelnikiemj Ól,tym't12eba mÓwiÓ
ustawowy) oraz ustaliÓ przerwy i .9
.
..n1iważnie;sze "riipi"
i wskazaÓ miejsce palenia tyto- ,,do
b tU'l.-

ubranych,,,,,

nieogolonych;
w nieodpowiednim umunduro-

niczącegor komisji rewizyjnej lub
-uhonorowanym

zostaÓ
walne

szerzonych, opisowych
'Ib

',

',

'' g=d'i.

rewi-

poweĘi

podsumowfiie S{etilej

dencji, a szczegolnie 2oo5

'gmi_

ka-

roku.

xomendant gminny

'Óg''pelniÓ
swoją funkcję po"źcarą"przvszrą

SJetnią kadencję, to tinoyoai
nie mo)e mieÓ więcq niz 55 lat.

BądŹmy .i.g"*"y i zapiopo
nujmy tym wszystkim, 'ł<torzy

Poza tym będziemy obchodziÓ sprawdzili się jakb komendanci
85{ede Zwi+!y^oę| RP przy- gminni ZwłęI<u
osp RĘ funkcje
-

Ppajągg w 2006

więÓ

skrÓmhi;] '

r.

Nie

oąćlzrv ;, p,=y'ł -' '
ziau
'- -i'
si g*inn';go"' ^iła.i.'boj

p9chWalmy

'' '-'

w svtĄlm środMsku dÓkonania-

Ęxorzystajmy wtaoze

samo-

robi. Pamiętajmy, że to rok

Wybc

merytoryczne, niedlugie

spra-

mi,

z."tyrn szacunkiem dla

dru-

hÓw'prezesow oddziafÓw gminządowe i administracyjne. nych; doskonale wiemy, Ż; t.am
Walczmy o swoje, nikt laski nie gdzie dobze dziala komendant

gminny Zwięku oSP RĘ tam za_
gminnego jest do-

rÓw samorądowych. Dobre, rąd oddzialu
bry.

pomy- Mam nadzieję, że tych kilka
lek, to gwarancja sukcesu.
wskazowek pomoze oiganizatowozdania odcąytane bez

To samo govc'v znajomości rom zebra przeprowiozie je
Statutu OSP Strazacy powinni w poczuciu dobze spelnionego
znac go przynajmniej dostiatecz- obowiąku. Musimy liczyćna sie_
nie, unikniemy wtedy zamiesza- bie. Tak jak nagi, znakomici ponia przy zmianach w]adz oSP pzednicy, musimy,podolaÓ truKażda zmiana funkcji musi byĆ dom tej kampanii.

pzemyślana, pruygoJovvana WybieĘmy swoich' spraw_
nie może nikogo zaskoczyĆ. dzonych, oddanych tej zasżc4rt-

SzczegÓlnie tych druhÓw, IrtÓrzy nej humanitrrheis1uzbie druhÓ w'
przez lata poŚwięcali się humani- Chętnych do ,,rządzenia'' ,jest
tarnej s{uzbie. To ogromna
wielu, a do roboty zosĘemy tra_
zarądu oSP Nawet jezeli
dycyjnie sami. Miejmy to zawsze
dzie do pożegnafl, to musi to
na uwadze.
uc4ynione godnie, z
CzESIAW KOSTBA

rola
dojbyÓ
honorem.

