Gmina Ostrówek

Gminne Obchody Dnia Strażaka
4 maja przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy, władz OSP, poczty sztandarowe, delegacje strażaków
jednostek OSP z terenu gminy Ostrówek, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy, wzięli udział Gminnych
obchodach Dnia Strażaka podczas których jednostka OSP Tarkawica otrzymała sztandar.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 w kaplicy w Tarkawicy Mszą św. odprawioną w intencji strażaków przez ks.
parafii w Kocku Dariusza Radywaniuka, oraz kapelana strażaków powiatu radzyńskiego ks. Henryka Ocha. Po Mszy
uformowana została kolumna marszowa w kolejności: dowódca uroczystości, kompania honorowa, poczty
sztandarowe jednostek OSP, oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. Wszyscy przemaszerowali na miejsce
uroczystości, na plac przed budynkiem remizy OSP Tarkawica.
„Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!” - tą komendą oraz złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów z terenu
gminy Ostrówek do obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się uroczystość na placu przed remizą OSP.
Meldunek złożył dowódca uroczystości druh Jakub Tomczuk, a odbierał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w
Lublinie druh Marian Starownik.
Po meldunku i przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu
państwowego. Po podniesieniu flagi rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Ostrówku, Wójt Gminy Ostrówek druh Tomasz Piecak powitał wszystkich przybyłych:
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kapelana strażaków powiatu radzyńskiego Henryka Ocha,
parafii w Kocku Dariusza Radywaniuka,
Mariana Starownika – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
Tadeusza Szyszko - Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego,
Fryderyka Pułę – Starostę Lubartowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie,
mł. Tomasza Podkańskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie,
bryg. Jarosława Malugę - Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie,
Kajetana Sidora – Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek,
radnych, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców.

Po powitaniu nastąpiło wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru, oraz jego poświęcenie, którego dokonali przybyli na
uroczystości księża. Po poświęceniu sztandaru i odczytaniu aktu nadania sztandaru jednostce OSP Tarkawica przez
Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubelskiego druha Tadeusza Szyszko,
wręczono sztandar jednostce. Dokonał tego Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian
Starownik.
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom OSP z terenu gminy.
Jednak zanim doszło do dekoracji poszczególnych strażaków, druh Marian Starownik i druh Tadeusz Szyszko
uhonorowali jednostkę Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym
i regulaminem nadawania odznak i wyróżnień, dekoracja jednostki OSP odznaczeniem odbywa się poprzez przypięcie
do drzewca sztandaru odznaczenia ozdobionego biało-czerwoną wstęgą.
Po dekoracji poczet sztandarowy przemaszerował przed szykiem pododdziału i pocztów sztandarowych dokonując
prezentacji otrzymanego sztandaru i odznaczenia.
Następnie wręczono odznaczenia indywidualne dla strażaków.
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono druhów:
- Wawerek Stanisław - OSP Tarkawica
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- Kusyk Stanisław

- OSP Tarkawica

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono druhów:
- Siwek Stanisław

- OSP Tarkawica

- Skubisz Jarosław

- OSP Kamienowola

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono druhów:
- Strojek Hubert

- OSP Ostrówek

- Pawluczuk Paweł

- OSP Żurawiniec-Kolonia

Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali:
- Błaszczak Michał

- OSP Tarkawica

- Kopeć Marek

- OSP Tarkawica

- Tomczuk Jakub

- OSP Tarkawica

- Bocian Radosław

- OSP Ostrówek,

- Szczęch Monika

- OSP Ostrówek,

- Cieniuch Justyna

- OSP Kamienowola,

- Skubisz Ewelina

- OSP Kamienowola.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Pod adresem strażaków
padło wiele ciepłych słów. Podkreślano zasługi strażaków – ochotników, którzy bezinteresownie i często z narażeniem
życia służą ludziom. Podziękowano za sumienne wykonywanie obowiązków. Życzono dalszych sukcesów, pomyślności
w służbie i w życiu prywatnym.

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru jednostce OSP Tarkawica były
doniosłym wydarzeniem dla jej mieszkańców, oraz całej gminnej społeczności.
-Autor: Piotr Siwek-
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