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Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Oddziału Powiatowego  

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach 

za rok 2018 

 

 

I  - Stan organizacyjny Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej  w Gorlicach 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach działa na podstawie Statutu Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP, będącego Organizacją Pożytku Publicznego. Liczy 18 członków, w tym 9 

członków Prezydium. W skład ZOP ZOSP RP Gorlice wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin z terenu 

powiatu gorlickiego. W dniu 2018-04-14 z Zarządu odwołany został mł. bryg. Bohdan Białoń - przedstawiciel 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, z racji przejścia na uposażenie emerytalne  

(w stan spoczynku). W jego miejsce Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach nie wystawiła przedstawiciela.  

W ramach ZOP ZOSP RP działają komisje: 

- ds. młodzieży 

- ds. odznaczeń 

- ds. sportu oraz imprez programowych 

 

II - Posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej  w Gorlicach 

W roku 2018 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach obradował na 1 posiedzeniu (w 

remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku), którego celem było złożenie sprawozdania z działalności 

ZOP ZOSP RP w Gorlicach za rok 2017, złożenie sprawozdania finansowe ZOP ZOSP RP w Gorlicach za rok 

2017, dokonanie zmian w składzie ZOP ZOSP RP w Gorlicach, podsumowanie rocznej odprawy operacyjnej w 

Łosiu, podsumowanie Eliminacji Powiatowych OTWP, przyjęcie wewnętrznych zasad i regulacji oraz 

przyznanie odznaczeń ZOSP RP, organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, organizacja 

Dnia Strażaka 2018 (udział pocztów sztandarowych OSP), informacja Komendanta Powiatowego PSP w 

Gorlicach o przyznanych dotacjach dla OSP oraz sprawy bieżące (dedykowany kalendarz na 2019 rok, 

strażacki dzień dziecka, pielgrzymka do Ludźmierza, obozy MDP) 

Zorganizowano także 3 posiedzenia Prezydium (2018.01.24 – w KP PSP Gorlice, 2018.05.08 – w KP 

PSP Gorlice, 2018.11.08 w remizie OSP Moszczenica), których przedmiotem było sprawozdanie z działalności 

OP ZOSP RP w Gorlicach pomiędzy posiedzeniami, uzupełnienie kalendarza imprez programowych na rok 

2018, informacja z przebiegu Walnych Zebrań Sprawozdawczych w OSP, informacja o realizacji projektu 

„Wsparcie służb ratowniczych”, podział środków z Firm Ubezpieczeniowych, omówienie zmian regulaminu 

odznaczeń ZOSP RP, informacja nt. szkoleń KPP organizowanych przez ZOSP RP, udział OSP w 

uroczystościach z okazji odzyskania niepodległości, organizacja II Halowego Turnieju dla MDP, organizacja 

posiedzenia ZOW ZOSP RP oraz sprawy bieżące (wydanie powiatowego kalendarza strażackiego, 

przygotowanie do kampanii sprawozdawczej). 

 

III – Działalność statutowa ZOP ZOSP RP w Gorlicach 

W roku 2018 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach był organizatorem: 

- VI Bal Strażaków Powiatu Gorlickiego 

W ostatkową sobotę 10 lutego 2018r. na parkiecie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszowie (gm. 

Uście Gorlickie), wirowało blisko 40 par strażackich podczas VI Balu Strażaków Powiatu Gorlickiego. 

Zakończenie karnawału wspólnie świętowali zarówno druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych jak i 

funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 
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- Powiatowa wycieczka MDP do Centralnego Muzeum Pożarnictwa 

W sobotę 24 lutego 2018r. 115 osobowa grupa członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu 

gorlickiego wraz z opiekunami wzięła udział w powiatowej wycieczce do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w 

Mysłowicach (woj. śląskie). W wycieczce będącej swoistym zakończeniem ferii zimowych udział wzięli 

młodzi adepci pożarnictwa z większości gorlickich gmin. 

- Eliminacje Powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2018 

We wtorek 20 marca 2018r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach 

przeprowadzono Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 

Pożarom". W rywalizacji udział wzięło 29 uczestników, podzielonych na trzy grupy wiekowe. Nad 

prawidłowym przebiegiem czuwało 5-osbowe jury pod przewodnictwem dh Przemysława Wszołka - Członka 

Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP w Krakowie. Podczas zmagań szczebla wojewódzkiego, które 

przeprowadzone zostały w dniu 28 kwietnia br. w Wieliczce powiat gorlicki reprezentowali laureaci zmagań 

powiatowych w grupie I - Tomasz Cygnarowicz i Magdalena Markowicz, w grupie II - Mateusz Firszt i Konrad 

Kruczek, w grupie III - Katarzyna Mika i Wojciech Mazur. 

- IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP i MDP  

Przy słonecznej aurze w niedzielę 13 maja br. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach 

przeprowadzono IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W rywalizacji udział wzięło łącznie 12 drużyn podzielonych na grupy i 

kategorie. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach - sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. W 

wyniku rozegranych konkurencji, zwyciężyły drużyny: MDP dziewczęta - OSP Bystra, MDP chłopcy – OSP 

Dominikowice, OSP kobiety - OSP Bystra, OSP mężczyźni - OSP Wapienne. 

- II Halowe Mistrzostwa MDP pow. gorlickiego „Bobowa 2018” 

Młodzi strażacy z Moszczenicy (gm. Moszczenica), z Bystrej (gm. Gorlice) i z Biesnej (gm. Łużna) zwyciężyli 

w swoich grupach w rozgrywanym w niedzielę 9 grudnia b.r. w II Halowych Mistrzostwach Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych Powiatu Gorlickiego, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Gorlicach. Turniej rozegrany został na hali sportowej przy szkole podstawowej w Bobowej, a w 

rywalizacji udział wzięło łącznie 100 uczestników. 

 

W roku 2018 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP PR w Gorlicach był współorganizatorem: 

- Roczna odprawa operacyjna dla gorlickich druhów - Łosie 2018 

W sobotę 3 marca 2018r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu (gm. Ropa) zorganizowana została 

roczna odprawa operacyjna z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, Prezesami i Naczelnikami OSP z KSRG 

oraz Naczelnikami OSP spoza KSRG. Na odprawę licznie przybyli druhowie ochotnicy ze wszystkich 

gorlickich gmin.  

- Powiatowe rekolekcje strażackie 2018 

W dniach 22,23,24 marca 2018r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rożnowicach odbyły 

się powiatowe rekolekcje strażackie. Rekolekcje z roku na rok przyciągają druhny i druhów z niemalże 

wszystkich gmin powiatu gorlickiego a także części powiatu tarnowskiego. Ich pomysłodawcą jest kapelan 

strażaków Gminy Biecz ks. Stanisław Pałka - proboszcz Parafii w Rożnowicach. 

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018 

- W czwartek 17 maja 2018r. na płycie gorlickiego rynku zorganizowano uroczysty apel z okazji powiatowych 

obchodów dnia strażaka. Ubiegłoroczna uroczystość była o tyle wyjątkowa, że przyświecał jej dodatkowo 

rocznicowy charakter 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po raz pierwszy w powiatowych 

obchodach dnia strażaka wzięły udział poczty sztandarowe OSP z niemalże wszystkich gorlickich gmin. 
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- Uroczyste podsumowanie programu „wsparcia służb ratowniczych” 

W sobotę 23 czerwca 2018r. na rynku w Bieczu zorganizowano uroczysty apel z okazji przekazania i 

poświęcenia sprzętu z programu „wsparcia służb ratowniczych” oraz obchodów dnia strażaka Gminy Biecz. 

Obchody rozpoczęła msza święta koncelebrowana w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała. Następnie przy 

akompaniamencie orkiestry dętej z Siedlisk przemaszerowano na biecki rynek, gdzie miał miejsce uroczysty 

apel. 

- IV Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym "Uście Gorlickie 2018" 

IV Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym zorganizowane zostały w Uściu Gorlickim 

w sobotę 22 września 2018 roku. W zmaganiach wzięło udział 13 zespołów z Ochotniczych Straży Pożarnych 

oraz 3 zespoły ze zmian służbowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Gorlicach. W wyniku oceny 

prowadzonych działań ratowniczych zwycięzcami w poszczególnych grupach zostali: klasyfikacja Ochotnicze 

Straże Pożarne z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego - OSP Kryg, klasyfikacja Ochotnicze Straże 

Pożarne spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego - OSP Stróżna.  

 

VI – Zasoby kadrowe i sprzętowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 

gorlickiego (*) 

- W powiecie gorlickim funkcjonuje 62 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszające łącznie 2.974 

strażaków  

w tym 2.680 mężczyzn i 294 kobiet. 

- Na terenie powiatu gorlickiego działa 28 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających łącznie 402 

członków,  

w tym 253 chłopców i 149 dziewczyn. 

- 16 jednostek funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.  

- Uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (odpowiednie przeszkolenie) posiada 1.429 

druhen i druhów.  

- 57 jednostek mieści się w murowanych strażnicach, 3 w drewnianych. 2 jednostki OSP nie posiadają strażnic. 

- Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się następująca ilość sprzętu: 

 Samochody ciężkie: 6 

 Samochody średnie: 61 

 Samochody lekkie: 34 

 Zestawy ratownictwa technicznego: 19 

 Piły motorowe do stali i betonu: 27 

 Pilarki spalinowe: 73 

 Aparaty powietrzne: 149 

 Czujniki bezruchu: 135 

 Pompy: 232 

 Agregaty prądotwórcze: 81 

 Radiostacje nasobne: 248 

 Zestawy ratownictwa medycznego: 76 

Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się następująca ilość środków ochrony indywidualnej: 

 Ubranie specjalne: 718 

 Buty specjalne: 867 

 Hełmy: 758 

 Rękawice specjalne: 760 

 Ubranie koszarowe: 965 

*dane z roku 2017  
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V – Działania ratowniczo – gaśnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 

gorlickiego 

 Ilość wszystkich interwencji – 1328 

 Ilość interwencji, w których brały udział OSP z KSRG – 689 

 Ilość interwencji, w których brały udział OSP z poza KSRG – 369 

 Ilość interwencji, w których brały udział PSP, OSP z KSRG i OSP z poza KSRG – 88 

 Ilość samodzielnych interwencji OSP z KSRG – 400 

 Ilość samodzielnych interwencji OSP z poza KSRG – 169 

 Ilość samodzielnych interwencji OSP (OSP z KSRG wraz z OSP z poza KSRG) – 46 

 Ilość interwencji, w których brały udział PSP i OSP z poza KSRG – 66 

 Ilość interwencji, w których brały udział PSP i OSP z KSRG – 155 

 Łączna liczba interwencji OSP – 615 

 Ilość samochodów OSP z KSRG biorących udział w interwencjach – 925 

 Liczba strażaków OSP z KSRG biorących udział w interwencjach – 4855 

 Ilość samochodów OSP z poza  KSRG biorących udział w interwencjach – 475 

 Liczba strażaków OSP z poza KSRG biorących udział w interwencjach – 2511 

 

VI – Działalność ogniw ZOSP RP na terenie powiatu gorlickiego oraz aktywność w województwie  

i kraju 

STYCZEŃ 2018 

- Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Gorlice 

5 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Gorlice odbyła się uroczystość przekazania strażakom ochotnikom z 

terenu Gminy Gorlice sprzętu pozyskanego z dotacji Ministra Sprawiedliwości. Uroczystego wręczenia sprzętu 

dokonał Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik. 

- Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Bobowa 

6 stycznia 2018 roku, w Święto Trzech Króli, na wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu Gminy Bobowa trafił sprzęt sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości przekazanych przez 

Ministra Sprawiedliwości. Uroczystość przekazania sprzętu zorganizowana została w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Jankowej. 

- Noworoczno - opłatkowe spotkanie strażaków Gminy Moszczenica 

Blisko pięćdziesięciu strażaków jednostek OSP Moszczenica i OSP Staszkówka w sobotę 6 stycznia 2018r., w 

święto Trzech Króli spotkało się na corocznym, szóstym już spotkaniu noworoczno - opłatkowym strażaków 

Gminy Moszczenica. Strażackie spotkania wpisały się już na stałe w tradycję rodziny strażackiej a 

ubiegłoroczne odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce, która była gospodarzem i 

organizatorem. 

- Noworoczno - opłatkowe spotkanie strażaków Gminy Bobowa 

W dniu 6 stycznia 2018 roku w Domu Kultury w Jankowej odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne 

strażaków ochotników z terenu Gminy Bobowa. Wydarzeniu towarzyszył udział władz parlamentarnych, 

samorządowych oraz przedstawicieli Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP. 

- Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Ropa 

We wtorek 9 stycznia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy w Ropie odbyło się przekazanie sprzętu 

ratowniczego pozyskanego z dotacji Ministra Sprawiedliwości. Przekazania oraz wręczenia sprzętu dokonał 

Wójt Gminy Ropa Jan Morańda oraz Skarbnik Gminy Ropa Renata Lisowicz. 

- Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Uście Gorlickie 

W dniu 12 stycznia br. w auli Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu 

ratowniczego oraz urządzeń niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 
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popełnienia przestępstwa oraz sprzętu związanego z ochroną przeciwpożarową dla jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Uście Gorlickie z dotacji Funduszu Sprawiedliwości przyznanego przez 

Ministra Sprawiedliwości dla małopolskich druhów ochotników. 

- Lekki wóz ratownictwa technicznego ze "wsparcia służb ratowniczych" dla OSP Biecz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu otrzymała nowy samochód do ratownictwa technicznego. Lekki wóz trafił 

do bieckiej jednostki OSP w dniu 12 stycznia 2018 roku. 

- Strażacy powiatu gorlickiego ze sprzętem od Ministra Sprawiedliwości 

W środę 31 stycznia 2018r. w amfiteatrze w Rabce-Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał na ręce małopolskich ochotników sprzęt zakupiony ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości. W spotkaniu licznie wzięli udział gorliccy druhowie na czele z Prezesem 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztofem Kosibą. 

 

LUTY 2018 

- Trzeci rok z rzędu OSP Staszkówka zwycięża w Mistrzostwach Polski Strażaków 

Druh Jakub Niziołek z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Staszkówki (gm. Moszczenica) drugi raz obronił tytuł 

Mistrza Polski w kategorii snowboard, podczas rozgrywanych w dniach 10-11 lutego 2018r. w Niedzicy 

(Polana Sosny) VI Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. 

Tym samym niepokonany pozostaje od trzech lat. VI edycja mistrzostw zgromadziła na starcie blisko 100 

zawodników 

- OSP Ropa organizatorem ćwiczeń na lodzie 

W niedzielę 25 lutego 2018r. nad zalewem Klimkówka odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z ratownictwa na 

zamarzniętych akwenach. Zajęcia poprowadził instruktor wykładowca WOPR Tomasz Białkowski. Na 

ćwiczenia stawiło się 50 ochotników oraz 4 strażaków z JRG w Gorlicach. Warunki były bardzo ciężkie: -10 

stopniowy mróz, dosyć mocny wiatr oraz padający śnieg 

 

MARZEC 2018 

- Druhowie z gorlickiego w programie "ognisty ratownik - gorąca krew 2017" 

W sobotę 10 marca 2018r. w Pijalni Głównej Wód Mineralnych w Krynicy Zdroju odbyło się podsumowanie 

XII edycji etapu okręgowego programu "ognisty ratownik - gorąca krew" - strażacy w honorowym 

krwiodawstwie. Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy 

zajął wysokie V miejsce w województwie małopolskim w kategorii "najaktywniejsza jednostka OSP". 

- Młodzieżówki z Moszczenicy i Stróżnej na turnieju halowym MDP w Jordanowie 

W niedzielę 11 marca 2018r. w hali sportowej w Jordanowie (pow. suski, woj. małopolskie) rozegrano XII 

Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyny Pożarniczych. Wśród uczestników znaleźli się członkowie 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy i w Stróżnej. 

Obie drużyny reprezentowały powiat gorlicki w swoich kategoriach wiekowych będąc zwycięzcami I 

Powiatowego Turnieju Halowego MDP pow. gorlickiego AD 2017.  

- Strażacy strzegą tradycji! Warty honorowe przy Grobie Pańskim 

Okres Triduum Paschalnego to szczególny czas dla kościoła, któremu towarzyszy wiele zwyczajów  

i obrzędów. Wśród nich jest pełnienie warty honorowej przy Grobie Chrystusa. Tradycja ta nawiązuje do 

rzymskich żołnierzy pilnujących złożonego w grobie ciała Chrystusa. W powiecie gorlickim zwyczaju tego 

strzegą strażacy i czynią to bardzo chętnie! 
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KWIECIEŃ 2018 

- Druhowie ochotnicy pielgrzymowali do Wójtowej w Święto Miłosierdzia Bożego 2018 

W niedzielę 8 kwietnia 2018r. już po raz XIX odbyła się w Wójtowej (gm. Lipinki) uroczystość Powierzenia 

Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Jak co roku Święto Miłosierdzia Bożego zgromadziło w Wójtowej 

parlamentarzystów, samorządowców oraz przede wszystkim strażaków ochotników wraz z pocztami 

sztandarowymi ze wszystkich gorlickich gmin. 

- Mamy zwycięzcę Eliminacji Wojewódzkich OTWP - Wieliczka 2018 

W sobotę 28 kwietnia 2018r. w Kampusie Wielickim w Wieliczce przeprowadzono Eliminacje Wojewódzkie 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach udział wzięło 

120 laureatów w trzech kategoriach wiekowych ze wszystkich małopolskich powiatów. Zwycięzcą w grupie III 

został Wojciech Mazur z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej i tym 

samym reprezentował województwo małopolskie w finale centralnym OTWP. 

 

MAJ 2018 

- OSP Szymbark w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

Z dniem 1 maja 2018r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku (gm. Gorlice) włączona została do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję włączającą jednostkę do KSRG podpisał Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski. 

- Poświęcono średni samochód MAN w OSP Bobowa 

3 maja 2018r. w Bobowej, podczas gminnych obchodów 227 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, 

dokonano uroczystego poświęcenia fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN 

pozyskanego w ramach programu "wsparcia służb ratowniczych" dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Bobowej. 

- Poświęcono nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy MAN w OSP Szymbark 

W sobotę 19 maja 2018r. na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku zorganizowano 

uroczysty apel z okazji gminnych obchodów dnia strażaka połączonych z przekazaniem i poświęceniem 

fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN, pozyskanego z programu "wsparcia 

służb ratowniczych". 

 

CZERWIEC 2018 

- Kapelani modlili się za strażaków Gminy Moszczenica 

W niedzielę 3 czerwca 2018r. strażacy Gminy Moszczenica z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Moszczenicy i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Staszkówki wzięli udział w uroczystej mszy świętej 

koncelebrowanej w ich intencji przez księży kapelanów. Następnie w korowodzie przemaszerowali do remizy 

OSP Staszkówka, gdzie miało miejsce uroczyste przyjęcie. 

- Strażacy pielgrzymowali wozami bojowymi i na motocyklach szlakiem papieskim 

W niedzielę 3 czerwca 2018r. odbyła się XIV Samochodowa i VIII Motocyklowa Pielgrzymka Strażaków 

Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza oraz odprawiona została Msza Święta z okazji Dnia Strażaka w 

Bazylice Mniejszej w Ludźmierzu. Tradycyjnie w uroczystości udział wzięli druhowie ochotnicy ziemi 

gorlickiej. 

- Gminne obchody dnia strażaka 2018 w Sękowej 

W niedzielę 3 czerwca 2018r. na obiektach sportowo - rekreacyjnych w Sękowej zorganizowano gminne 

obchody dnia strażaka. Po uroczystym apelu, druhowie na wesoło świętowali wspólnie z najmłodszymi 

mieszkańcami Gminy Sękowa w ramach festynu z okazji strażackiego dnia dziecka. 
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- MDP z gorlickiego na Wojewódzkich Zawodach w Wieliczce 2018 

Dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Bystra (gm. Gorlice) oraz chłopcy z 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Dominikowice (gm. Gorlice) wzięli udział w 

rozgrywanych w sobotę 16 czerwca br. na Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce Wojewódzkich Zawodach 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do komisji sędziowskiej powołanych zostało aż 3 druhów z gorlickiego 

- dh Gabriel Mika, dh Piotr Mika oraz dh Przemysław Wszołek a także asp. Paweł Szura z KP PSP Gorlice. 

 

LIPIEC 2018 

- Obchody 90-lecia OSP Sękowa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sękowej obchodziła jubileusz 90-lecia. Uroczysty apel zorganizowano w sobotę 

21 lipca 2018r. Poprzedziła go polowa msza święta odprawiona przy sękowskiej remizie. Po części oficjalnej 

druhowie zadbali także o nieco rozrywki. Na scenie zaprezentował się m.in. Kabaret Kopydłowo. 

- Gorlicki Medal i Tarcza Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dla Wójta Gminy Gorlice 

Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik uhonorowany "Medalem Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej" 

oraz "Tarczą Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 

Gorlicach". Odznaczenia wręczono podczas jubileuszowej XV Panoramy Kultur w Szymbarku w niedzielę 29 

lipca 2018 roku. 

 

SIERPIEŃ 2018 

- Podsumowanie konkursów "Bezpieczna Małopolska 2018" i "Małopolskie Remizy 2018” 

Na nowoczesne samochody, sprzęt ratowniczy i odzież ochronną oraz modernizację i przebudowę remiz - to 

m.in. na te zadania strażacy-ochotnicy przeznaczą dotacje otrzymane od samorządu województwa w ramach 

dwóch konkursów: Bezpieczna Małopolska 2018 i Małopolskie Remizy 2018. Oficjalne podsumowanie 

konkursów miało miejsce w dniu 3 sierpnia 2018r. a udział w nich wzięli samorządowcy i druhowie z powiatu 

gorlickiego. 

- OSP Moszczenica najlepsza w województwie małopolskim 

Niebywały sukces odnieśli strażacy ochotnicy z Moszczenicy. Ich jednostka wybrana została najlepszą OSP 

województwa małopolskiego 2018 roku. W nagrodę otrzymali czek w wysokości 50 000 zł ufundowany przez 

samorząd województwa małopolskiego. Ten wręczony został w niedzielę 26 sierpnia 2018r. podczas XX 

Dożynek Województwa Małopolskiego w Radziszowie koło Skawiny. 

 

WRZESIEŃ 2018 

- Młodzi strażacy z gorlickiego na VIII Wojewódzkim Zlocie MDP "Szaflary 2018" 

Przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Moszczenica, OSP Staszkówka, 

OSP Ropa, OSP Pagorzyna, OSP Gładyszów i OSP Wójtowa wzięli udział w VIII Zlocie Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego, który zorganizowany został w sobotę 1 września 2018r.  

w Szaflarach (pow. nowotarski) 

- Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z Gminy Biecz 

W niedzielę 9 września 2018r. na stadionie sportowym w Bieczu przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięło w nich udział 9 drużyn z reprezentujących jednostki OSP z 

Biecza, Binarowej, Grudnej Kępskiej, Korczyny, Libuszy, Racławic, Rożnowic, Sitnicy i Strzeszyna. 

- OSP Wapienne na 6 miejscu w województwie małopolskim 

W sobotę 15 września 2018r.  na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu (pow. nowotarski) przeprowadzono 

VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Powiat gorlicki reprezentowali druhowie Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Wapiennego (gm. Sękowa) laureaci zmagań szczebla powiatowego. 
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- Tarcza Oddziału Powiatowego ZOSP RP dla wójtów Gminy Ropa i Gminy Uście Gorlickie 

Podczas uroczystej zbiórki podsumowującej IV Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym 

przeprowadzone w sobotę 22 września 2018r. w Uściu Gorlickim, wójtowie gmin Ropa i Uście Gorlickie 

uhonorowani zostali Tarczami Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach. 

- Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP woj. małopolskiego - Tęgoborza 2018 

Komendanci Gminni ZOSP RP z całej małopolski, działacze poszczególnych ogniw ZOSP RP oraz druhny i 

druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych szkolili się w Tęgoborzy (pow. nowosądecki). Coroczne szkolenie 

przeprowadzone zostało w dniach 28-29 września br. w hotelu Litwiński. W szkoleniu udział wzięli 

przedstawiciele OSP z niemalże wszystkich gorlickich gmin. 

 

PAŹDZIERNIK 2018 

- Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu w OSP Pagorzyna 

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 

zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na zakup samochodu 

pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pagorzynie, w ramach konkursu ”Bezpieczna 

Małopolska 2018”. Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu zorganizowano w sobotę 13 października 

2018 roku. 

- Nowy sprzęt dla strażaków z Gminy Sękowa 

18 października 2018r. w domu zdrojowym w Wapiennem odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu 

pozyskanego przez Gminę Sękowa w ramach projektu Bezpieczna Małopolska – współfinansowanego ze 

środków Województwa Małopolskiego – dla jednostek OSP Sękowa i Wapienne. 

- Strażacy z gorlickiego pielgrzymowali do Łagiewnik 2018 

W niedzielę 21 października 2018r. już po raz XVII Strażacy z Województwa Małopolskiego pielgrzymowali 

do Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie. W tym roku Pielgrzymka odbyła się do Sanktuarium w 

związku z obchodami 40 rocznicy powołania Św. Jana Pawła II na Stalicę Apostolską. 

 

LISTOPAD 2018 

- W Ropie ćwiczyli jak gasić pożary wewnętrzne 

W sobotę 3 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie odbyły się warsztaty z pożarów 

wewnętrznych. Warsztaty miały na celu zapoznanie druhów z zagadnieniami związanymi z gaszeniem pożarów 

wewnątrz obiektów. Inicjatorem szkolenia był Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 

Gorlicach a zarazem Komendant Gminny ZOSP RP w Ropie dh Bogusław Łukaszyk. 

 

GRUDZIEŃ 2018 

- Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP obradował w Moszczenicy 

W sobotę 15 grudnia 2018r. w Zajeździe Na Wzgórzu w Moszczenicy obradował Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. małopolskiego. 

Miejsce wybrano nie przypadkowo. To właśnie Ochotnicza Straż Pożarna z Moszczenicy wybrana została 

Najlepszą OSP Małopolski 2018 roku i to jej przypadł zaszczyt goszczenia na swoim terenie przedstawicieli 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP a wraz z nimi licznie przybyłych gości. 

- Barbórkowy Turniej Strażaków z sukcesem naszych druhen z gorlickiego 

Już po raz dziesiąty w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników. To 

najpopularniejsze zawody sportowo-strażackie w Polsce, na które przyjeżdżają nawet zagraniczne drużyny 

strażaków i ratowników. Do udziału w jubileuszowych zawodach przystąpiło ponad 80 zespołów, 
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reprezentujących PSP, OSP i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej z całej Polski i z zagranicy. Nasz 

powiat reprezentowały trzy drużyny: męska z OSP Kryg oraz kobiece z OSP Kryg i OSP Szymbark. 

- Spotkanie opłatkowe strażaków OSP Rożnowice AD 2018 

Jak co roku, tradycyjnie w okresie przedświątecznym, w niedzielę 23 grudnia 2018r. w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rożnowicach (gm. Biecz) spotkali się druhny i druhowie na spotkaniu opłatkowym. Był to 

dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielanie opłatkiem ale także do rozmowy w świątecznej 

atmosferze i dokonania krótkiego podsumowania roku. 

 

VIII – Podziękowania 

Serdeczne podziękowania za długoletnią współpracę i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć 

składamy byłemu Staroście Powiatu Gorlickiego Panu Karolowi Górskiemu a także obecnej Staroście Pani 

Marii Gubała, Zespołowi Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorlicach, wszystkim 

burmistrzom, wójtom z terenu powiatu gorlickiego, członkom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz 

Głównego ZOSP RP a także Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wraz z 

kadrą kierowniczą. 

Nade wszystko dziękujemy Związkowi Gmin Ziemi Gorlickiej za realizację programu „wsparcia służb 

ratowniczych”, dzięki któremu do gorlickich druhów trafił sprzęt o wartości ponad 4,5 mln zł. 

Dziękujemy także sponsorom, którzy otwarci na potrzeby druhów ochotników, wspierali nie tylko 

dobrym słowem i sugestiami ale przede wszystkim środkami finansowymi. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały ubiegł rok ofiarowali siebie, swój czas i zaangażowanie  

w rozwój i promowanie ochotniczego pożarnictwa na terenie powiatu gorlickiego. 

Na bazie pozytywnych doświadczeń i wzorowej współpracy liczę na kontynuację w latach następnych. 


