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Sprawozdanie z działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytkowie 

za rok 2017.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytkowie powstała w 1937. 

Na dzień dzisiejszy w naszych szeregach skupiamy:

53  członków  zwyczajnych,  10  honorowych,  25  wspierających  oraz  15  członków

Młodzieżowej  Drużyny  Pożarniczej.  Razem  jest  nas  103  osób.  

W tym 12 kobiet. 

W  roku  sprawozdawczym  odbyło  się  6  posiedzeń  zarządu  z  udziałem  członków

Komisji Rewizyjnej, na których omawiane były sprawy naszej jednostki i miejscowości. 

W składzie zarządu jak i Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły zmiany.

Kilka informacji przypomnę:

Druh Marek Omozik,  Krzysztof Staroń i  Janusz Pajor są członkami Zarządu MG.

Marek Omozik  jest  członkiem Prezydium Zarządu OP w Cieszynie,  pełni  funkcję  V-ce

Prezesa  oraz  jestem członkiem Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego ZOSP RP

woj. Śląskiego.

Druhna Cecylia Skowron jest radną naszej miejscowości, zastępcą przewodniczącego

Rady Miejskiej, a Sołtys Bogusław Wawrzyczek jest naszym członkiem wspierającym.

Roboty wykonane w ubiegłym roku:

Remont magazynku przy kuchni (zdzieranie starej farby, odgrzybianie, gładzie, malowanie).

Przygotowanie obiektu do Walnego Zebrania, wycinka drzew od strony południowej. Cały

sezon  koszenie  trawy,  zamiatanie,  utrzymywanie  porządku  wokół  remizy,  przywieziono

oraz zamontowano szafki na umundurowanie bojowe w garażu, wywieziono nagromadzoną

trawę z wykaszania zza remizy.

W  roku  2017  przyświecał  nam  jeden  główny  organizacyjny  cel,  a  mianowicie

obchody 80 rocznicy założenia OSP w Zbytkowie.

Realizacja  tego  przedsięwzięcia  była  trudna,  aura  nas  nie  rozpieszczała,  długo

trzymała zima, a jak już puściła to było chłodno i ciągle padał deszcz.  Na dobrą sprawę

dopiero  od  19  maja  mogliśmy  rozpocząć  roboty  przygotowawcze  do  malowania  dachu
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remizy,  a  w  drugiej  kolejności  przygotować  obiekt  do  odnowienia  elewacji.  Powiem

szczerze tylko dzięki uporowi i wyjątkowemu zaangażowaniu druhów w misję „Jubileusz”

zdążyliśmy z wszystkimi pracami na czas. Pomalowaliśmy dach, elewację, odmalowaliśmy

budynki  gospodarcze,  pomalowano  podbitkę,  uzupełniono ubytki  w tynku,  pomalowano

krawężniki,  rozłożyliśmy  wypożyczony  z  sołectwa  Bąków namiot,  ławki  z  Bąkowa i  z

zakładu komunalnego, postawiliśmy naczepę jako scenę dla zespołu, zapewniliśmy atrakcję

dla dorosłych i tych najmłodszych. Ciężko wymieniać druhów, którzy przyczynili się do

niewątpliwego  sukcesu,  ale  wymienię  przynajmniej  kierowników  głównych  prac,

mianowicie:  Adam  Masztalerz,  Szymon  Pajor,  Dawid  Skinder,  to  te  osoby  kierowały

zespołami, pomagali im: Janusz Pajor, Łukasz Pieczka, Bartłomiej Fizia, Jakub, Wojciech

Kopiec,  Mirosław Wiktorowski,  Marek Szczepański,  Mirosław Piętka,  Kamil  Jaczewski,

Tomasz  Szymoszek,  Łukasz  Skoczylas,  Michał  Kuś,  Jan  Waleczek,  Krzysztof  Staroń,

Michał  Janowski,  Piotr  Cieślar,  a  z  MDP Miłosz  Piętka,  Daniel  Szczepański,  Dominik

Omozik, Radosław Wiktorowski. Podziękowania również dla Sołtysa Bąkowa Stanisława

Balasa, druhów z Bąkowa za udostępnienie namiotu i pomoc w jego rozłożeniu, dla OSP

Strumień  za  udostępnienie  kuchni  polowej  wraz  z  obsługą  (Mariusz  Szkrobol,  Marcin

Indyk, Bronisław Jurczyk), dla druha Jacka Jagieły za udostępnienie naczepy na scenę dla

zespołu muzycznego,  Zakład Gospodarki  Komunalnej  za  wypożyczenie  ławek,  dla Koła

Gospodyń Wiejskich za obsługę jubileuszu. Dziękuję wszystkim firmom oraz mieszkańcom

za okazane wsparcie oraz liczny udział w naszej uroczystości.

 W minionym roku braliśmy udział  w uroczystościach kościelnych: obstawialiśmy

Drogę Krzyżową, wystawiliśmy wartę przy grobie pańskim, msza w Strumieniu z okazji

Dnia Strażaka, Boże Ciało, Odpust Matki Bożej Szkaplerznej, Pasterka.

Uczestniczyliśmy w uroczystościach państwowych 11 listopada.

Braliśmy udział w uroczystości przekazania sztandaru w OSP Pruchnej przy okazji 115 lat

oraz  obchodów  Miejsko-Gminnego  Dnia  Strażaka,  uczestniczyliśmy  w  powiatowych

obchodach  Dnia  Strażaka  w  Cieszynie,  w  uroczystości  przekazania  średniego  wozu

bojowego w OSP Puńców.

W tym miejscu  chciałbym podziękować wszystkim strażakom za  reprezentowanie

naszej jednostki na zewnątrz. 
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Ochotnicza  Straż  Pożarna  włączała  się  również  do  życia  społecznego  

i kulturalnego wsi. 

Udostępniamy  obiekt  wychowankom  przedszkola,  Radzie  Sołeckiej,  Polskiemu

Związkowi Emerytów i Rencistów. 

Jest u nas od 1987 roku filia biblioteki gminnej, której lokal użyczamy nieodpłatnie,

biblioteka obchodziła jubileusz 30 lecia na którym i nas nie mogło zabraknąć.

W  minionym  roku  wyjechaliśmy  na  grzybobranie  do  miejscowości  Chobie  oraz

zorganizowaliśmy rodzinną wycieczkę do ZOO we Wrocławiu. 

Braliśmy udział we wszystkich inicjatywach Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

turnieju siatkówki i w zawodach strzeleckich oraz w OTWP na szczeblu miejsko-gminnym. 

Prowadzimy na bieżąco kronikę i fotokronikę, gablotki i gazetki ścienne. W miarę

możliwości uzupełniamy Izbę Pamięci.

Utrzymujemy  cenną  całoroczną  współpracę  z  Paniami  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  Panie

obsługują nasze  uroczystości od strony kulinarnej, my w zamian staramy się pomagać w obsłudze

uroczystości drogich Pań oraz udostępniamy nasz obiekt. Bardzo sobie cenię tę współpracę i pragnę

na  ręce  Pani  Anny  Pieczka  przewodniczącej  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Zbytkowie  złożyć

najserdeczniejsze podziękowania za okazaną pomoc i współpracę.

Pragnę serdecznie podziękować Sołtysowi naszej miejscowości Bogusławowi Wawrzyczkowi za

jego zaangażowanie w sprawy jednostki, wychodzenie naprzeciw naszym oczekiwaniom, udzieloną

pomoc, niejednokrotnie Sołtys sam zgłasza sprawy które należy załatwić,  wspieranie wraz z radną

Cecylią Skowron naszych spraw w ratuszu.

Dziękuję Hodowcą Gołębi Pocztowych sekcja Zbytków za partnerstwo, należyte dbanie o obiekt

starej remizy, za prowadzone remonty.

Dziękuję Pani Burmistrz Annie Grygierek, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Czesławowi

Greniowi  oraz  wszystkim  Radnym  za  zapewnienie  środków  na  ochronę  przeciwpożarową,  na

organizację  naszych  inicjatyw,  zawodów.  Podziękowania  również  dla  firm  wspierających

zbytkowskie  pożarnictwo,  dla  darczyńców wspierających  nas  jednym procentem oraz  dziękuję

wszystkim mieszkańcom za okazane wsparcie w 2017 roku. 

Pragnę jeszcze raz podziękować i  podkreślić  ogromne zaangażowanie  Naczelnika Janusza

Pajora oraz całego zarządu, 

Dziękuję wszystkim strażakom i sympatykom, którzy wspierali mnie wiedzą i radą. 

Wszystko co czynimy robimy „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.   Dziękuję. 
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