
UCHWAŁA NR XXIII/154/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z 
późn. zm.) oraz przepisów uchwały Nr XXIX/178/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” i regulaminu jego nadawania, na wniosek 
Burmistrza Kałuszyna, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, za całokształt 
działalności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy 
Kałuszyn.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie na długoletnią tradycję, początki jej działalności sięgają drugiej
połowy XIX i początków XX wieku. Organizacja pod nazwą Ochotnicza Straż Ogniowa powstała w 1902
roku. Od początku istnienia jej celem było gaszenie pożarów, które często nawiedzały miasto i likwidacja
przyczyn ich powstawania.

Wraz z rozwojem cywilizacji, zurbanizowaniem charakter zagrożeń zmieniał się, a działalność jednostki
OSP dostosowywana była do działań na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Liczebność strażaków
zmieniała się na przestrzeni lat, jednak zawsze cechowało ich jedno ofiarność i odwaga w ratowaniu ludzkiego
życia i mienia. Obecnie stawiane są coraz większe wymagania wobec strażaków ochotników w zakresie
doskonalenia umiejętności, sprawności. Pomimo zmieniających się warunków zawsze było i jest duże
zaangażowanie druhów strażaków w działaniu i życiu społecznym.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie jest wiodącą na terenie gminy. Od 1997 roku
włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bierze udział w akcjach ratowniczych w
obrębie działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego powiatu mińskiego, a z tytułu lokalizacji przy
drodze krajowej nr 2 także i powiatów sąsiednich.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów,
ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

OSP w Kałuszynie bierze udział w ok. 60 akcjach ratowniczych rocznie. Poza tym jednostka bierze udział
w pokazach ratownictwa, ćwiczeniach, akcjach charytatywnych /m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy/
oraz uroczystościach kościelnych i patriotycznych organizowanych przez samorząd gminy Kałuszyn. Jednostka
posiada sztandar.

Nadanie zaszczytnego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” będzie wyrazem uznania dla wszystkich
druhów strażaków działających w jednostce od jej powstania. Będzie uhonorowaniem za długoletnią, pełną
poświęcenia i odwagi służbę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.
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