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PANSTWOWA STRAZ POZARNA
STATE FIRE SERVICE OF POLAND

Pan

Janusz Pierzyna
V/o/'f GminyJasienica
Wiceprezes Zarzqdu Oddziatu Wojewodzkiego
Zwiqzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP

Uroczyste otwarde remizy OchotniczeJ Strazy Pozarnej w Jasienicy, zwyczajem przyj^tym
w stuzbie pod patronatem sw. Floriana, zgromadzi spofecznosc, ktora jest prawdziwq wspolnotq
celow. tqczq nas roznorakieformyaktywnoscina rzecz ochrony zycia, zdrowia, mienia i srodowiska,
od profilaktyki i prewencji, po wszelkie aspektydziaialnosciinterwencyjnej. Skorzystam zatem z okazji,
by wraz z gratulacjami ztozyc na r^ce Druha Prezesa podzi^kowania za wysiiek, sumiennosc,
wytrwaiosc i zaangazowanie dla wszystkich Druhen i Druhow oraz osob, ktore poprzez obowiqzki
zawodowe i siuzbowe, funkcje publiczne i spofeczne, wolontariat i rozwijanie pasji, uczestniczq
w partnerstwie na rzecz bezpieczenstwa wgminieJasienica i pow/ecie bielsk/m.

Jestem przekonany, ze nowa siedziba Ochotniczej Strazy PozarneJ w Jasienicy oraz
samochody przekazywane jednostkom w Jasienicy i Grodzcu b^dq cennym wsparciem dla
profesjonalizmu Strazakow Ochotnikow we wszystkich dziedzinach ochrony przeciwpozarowej,
ratownictwa i ochrony ludnosci, za ktore dzis odpowiadamy. Ten wkiad w rozwoj potencjaiu
ratowniczego gminy i powiatu dowodzi zarowno wysokiej oceny Panstwa jednostek, jak tez
zaangazowania i skutecznosci dziaiania wtadz samorzqdowych. Dzielqc z Panstwem radosc
/ satysfakq^ z dotychczasowych, niewqtpliwych osiqgni^c, osobne gratulaqe kieruj^ do czhnkow
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Swi^toszowce, ktorych aspiracje, ale i kompetencje, zostaty
potwierdzone wtqczeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gasniczego. Serdeczne
pozdrowienia przekazujf rowniez wszystkim czi-onkom Mfodziezowych Druzyn Pozamiczych.

Mijajqcy rok zapoczqtkowai- nowy etap unowoczesniania obydwu naszych formacji,
zawodowej i ochotniczej. Pozostanie tez historycznym momentem wdrozenia rozwiqzan prawnych
adresowanych do strazakow ochotnikow. Podkresl^, ze efekty wspolnych wysitkow
modernizacyjnych powinnismy traktowac Jako zobowiqzanie. Doskonalenie umiej^tnosci wpisuje si^
w rytm naszych codziennych zadan, a zakres odpowiedzialnosci, Jakq ofiamie podejmujq Druhowie
/ Druhny Ochotniczych Strazy Pozamych, zwi^ksza si^ adekwatnie do zmian w srodowisku
bezpieczenstwa. Zycz^ Panstwu, by w tej drodze zawsze wspierai Was swi^ty Florian, a kazdemu
dziaianiu towarzyszyty: entuzjazm, strazackieszcz^scie i powszechnyszacunek.
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