
 

 Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie – Rycerze Świętego Floriana, Szanowni 

Państwo. 

 

 W Dniu Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w imieniu Samorządu Gminnego, całej 

Wspólnoty i własnym, składam serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim strażakom. 

 

 Druhny i Druhowie, wypełniając szlachetne strażackie przesłanie „Bogu na chwałę, 

ludziom na pożytek, ofiarujcie siebie człowiekowi w potrzebie, pamiętając, że nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swe oddaje za przyjaciół swoich”. Tak jak kiedyś 

rycerze chronili swoich sąsiadów i rodziny, tak obecnie strażacy gotowi są do ofiarnej służby, 

nieustannie czuwając, by człowiek bezpiecznie mógł żyć. 

 

 Święto Strażaka-to wyjątkowe święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną 

zagrożeń, ale jakże piękną służbę. 

W dniu dzisiejszym jest stosowna okazja do przekazania wyrazów szacunku i uznania za 

codzienną ofiarną służbę, za trud i poświęcenie. 

 

 Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie,  zasługujecie na wielkie podziękowania, nie 

tylko za odwagę i zaangażowanie podczas ratowania życia i mienia mieszkańców, ale także 

za działalność społeczną i uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i religijnych. 

Strażacy zawsze byli przy Ojczyźnie i przy ludziach. To ważne świadectwo i lekcja historii 

dla najmłodszego pokolenia. 

 

 Pragnę wyrazić głęboką radość, że młodzi mieszkańcy naszej Gminy angażują się w 

sprawy życia obywatelskiego. Są młode kobiety i młodzi mężczyźni, którzy żywo 

uczestniczą w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

 

 Szanowni strażacy, na przestrzeni kilku ostatnich lat w organizacji i działalności OSP 

widoczne są ogromne i bardzo pozytywne zmiany. Te pozytywne przeobrażenia to wynik 

bardzo dobrej współpracy Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej, Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komendy Powiatowej PSP, Zarządu 

Wojewódzkiego i Powiatowego oraz Gminnego Związku OSP a także poszczególnych 

jednostek. 



 

 Dziś możemy być bardzo dumni, bo nasze wszystkie trzy jednostki mają swoje 

strażackie pomieszczenia, mają samochody ratowniczo-gaśnicze i nowoczesny sprzęt 

służący ratowaniu życia i mienia. Jesteście dobrze wyszkoleni i wyposażeni w 

umundurowanie bojowe oraz galowe. 

 

 Jednak jak wiemy, nowoczesny sprzęt to nie wszystko. On jedynie czyni Waszą pracę 

i służbę efektywniejszą. Tym co jest solą strażackiej służby jesteście Wy, Wasze 

wyszkolenie, a w szczególności doświadczenie wyniesione z wielu akcji, to nieoceniony 

wkład w rozwój pożarnictwa. 

 

 Czasy, kiedy straż pożarna wyjeżdżała tylko do pożaru, już dawno minęły. Obecnie 

bierzecie udział w akcjach przeciwpowodziowych, wypadkach drogowych i neutralizacji 

niebezpiecznych substancji. Strażak przestał być tylko i wyłącznie kimś do gaszenia 

pożarów, ale stał się ratownikiem drogowym oraz specjalistą od neutralizacji wszelkich 

niebezpiecznych chemikaliów, które wytworzył człowiek. Nowe wyzwania, jakie stają przed 

strażą pożarną, wymagają profesjonalnych szkoleń i nowoczesnego sprzętu, co my 

samorządowcy przy wsparciu wcześniej wspomnianych organów staramy się zapewnić. Nie 

byłoby tylu dobrych zmian, gdyby nie było prawidłowego i mądrego spojrzenia na 

bezpieczeństwo strażaków, za co serdecznie dziękuję. 

 

 

 

 To wielkie wydarzenie i wspaniała uroczystość. Otóż w roku, w którym obchodzimy 

setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, przypada 95-lecie powstania OSP 

w Szczepkowie Borowym i Nowej Wsi Wielkiej oraz 98-lecie powstania OSP w Janowcu 

Kościelnym, a do tego nadanie Sztandaru dla trzeciej jednostki i przekazanie dwóch 

samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Janowiec Kościelny i OSP Szczepkowo 

Borowe. 

 

 Gmina Janowiec Kościelny po raz pierwszy może przekazać swojej jednostce  nowy 

samochód strażacki. Również po raz pierwszy w historii Gminy znalazł się Darczyńca, który 

przekazał kwotę 40tys zł na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

 

Darczyńcą jest Pan Stanisław Szczepkowski z Bochni, który urodził się w Szczepkowie 



Borowym w rodzinie  „Jacęciaki”, gdzie spędził młodzieńcze lata. Pan Stanisław pochodzi z 

rodziny szlacheckiej i bardzo mu zależało, aby upamiętnić korzenie drobnej szlachty, która 

wówczas zamieszkiwała wieś Szczepkowo Borowe. W ten sposób jako krajan tej 

miejscowości zatroszczył się o los swoich rodaków, o ich życie i zdrowie, przekazując środki 

na zakup samochodu strażackiego oraz zatroszczył się o pamięć swoich przodków, 

drobnych szlachciców, poprzez sfinansowanie budowy pamiątkowej tablicy, której 

odsłonięcie nastąpiło dziś o godzinie 11:00 w Szczepkowie Borowym. 

 

 Dziękujemy za ten piękny dar Panu Stanisławowi Szczepkowskiemu, który ze 

względu na stan zdrowia nie mógł być z nami, ale są członkowie Jego rodziny, na ręce 

których przekazujemy podziękowania i słowa uznania. Możecie być dumni ze swojego Ojca 

i wujka. To Wielki Człowiek i Patriota, kochający ludzi i troszczący się o pamięć swoich 

przodków, ale tez o troszczący się o bezpieczeństwo ich następców, które zapewnia nowym 

wozem bojowym. Dziękujemy za ten Dar Serca. Dziękujemy też wszystkim osobom, dzięki 

którym zostanie dziś nadany Sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe. 

 

 Ta dzisiejsza doniosła uroczystość skłania do wszelkiej radości i mobilizacji, do 

serdecznego wyrażenia wdzięczności pomysłodawcom, naszemu społeczeństwu, a przede 

wszystkim zacnym sponsorom za serce i hojność, które zaowocowały tak pięknym 

sztandarem. 

 

 Druhowie OSP w Szczepkowie Borowym i my Samorządowcy dziękujemy tym, którzy 

pomogli zrealizować marzenie. Najpierw został powołany Społeczny Komitet Fundacji 

Sztandaru, a następnie 31.01.2018 r podpisano umowę na wykonanie sztandaru z Panem 

Markiem Staszewskim z miejscowości Witów-Kolonia. Dnia 28 lutego sztandar był już w 

jednostce. 

 

 

 

 W imieniu własnym i wszystkich strażaków OSP Szczepkowo Borowe pragniemy 

oddać hołd tym nowym sztandarem, poprzednim pokoleniom strażaków. To oni w czasie 

różnych burz dziejowych na przestrzeni historii, nie tylko walczyli z ogniem ale dzielnie 

stawali w obronie Ojczyzny. Byliby na pewno dumni ze Sztandaru tej jednostki, który będzie 

od dziś widocznym znakiem Waszej ofiarności i gotowości do niesienia pomocy w potrzebie. 

 



 To właśnie w sztandarze zawarty jest symbol trwałości i tradycji OSP, a szacunek 

wyrażany wobec sztandaru jest zawsze szacunkiem dla ludzi niosących bezinteresowny 

ratunek. 

 

 Posiadanie sztandaru przez jednostkę OSP, to dla niej wielka sprawa i wielki honor. 

Jednostka w Szczepkowie Borowym swoimi działaniami, wspaniałą pracą przez ponad 

dziewięćdziesiąt lat na rzecz społeczeństwa Gminy Janowiec Kościelny i powiatu 

nidzickiego, zasłużyła na posiadanie tego pięknego sztandaru. 

 

Kroniki podają, że OSP Szczepkowo Borowe powstała w 1923 roku a inicjatorem jej 

powołania był Epitafiusz Szczepkowski. Dziś jednostka w swoich szeregach skupia 11 

Druhów i trzy Druhny. Systematycznie napływają deklaracje od kolejnych kandydatów na 

członków OSP. 

 

 Zapewniamy, że jednostka OSP pod tym sztandarem będzie przez następne 

dziesięciolecia skutecznie i prężnie działała oraz służyła społeczeństwu zgodnie z hasłem 

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 

 

 OSP w Janowcu Kościelnym powstała w 1920 roku, a od 1997 jest włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W swoich szeregach ma 27-u druhów i 6 

druhen. Dla jednostki został zakupiony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, za kwotę 779 

820 zł. Starania o wóz bojowy trwały od wielu lat. Zakup został sfinansowany w największym 

stopniu przez Gminę Janowiec Kościelny- prawie 400 tys zł. Duży udział ma Komenda 

Głównego PSP – poprzez przekazaną dotację w kwocie 330tys zł oraz pomoc finansowa 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który na ten cel przekazał dotację 50 tys 

zł. 

 

 W imieniu Braci Strażackiej i własnym dziękuję za tę wielką pomoc wszystkim 

Darczyńcom, dzięki którym marzenia strażackie dwóch jednostek zostały spełnione, dla 

jednej z nich w dwojaki sposób, Sztandar i Samochód. Życzymy abyście tymi pojazdami 

wracali szczęśliwi i zdrowi z każdej akcji. 

 Marzeniem strażaków i samorządowców jest, aby kolejne obchody Dnia Strażaka 

były połączone z przekazaniem nowego wozy strażackiego dla OSP Nowa Wieś Wielka. 

 

 Dzisiaj z okazji strażackiego Święta wszyscy tu zebrani dziękujemy za każdy dzień 



Waszej służby, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i 

gotowość do niesienia pomocy oraz za bezpieczeństwo, które nam dajecie. 

 

 Życzymy wszystkim Strażakom bezpiecznej służby, a także zdrowia, szczęścia oraz 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

 

 Serdeczne słowa podziękowania kierujemy również do Waszych najbliższych, którzy 

nieraz muszą troszczyć się o bezpieczny powrót do domu, swoich mężów, dzieci, bądź 

wnuków. 

 

 Niech Święty Florian otacza Strażaków i Strażackie rodziny opieką w wypełnianiu 

strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i 

powodem do dumy. 

 

 Wszystkim zebranym życzymy dobrego świętowania i radości ze wspólnego 

spotkania. 

 

 Kończąc pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy finansowo 

bądź merytorycznie a także duchowo wsparli samorządowe działania w spełnieniu 

strażackich marzeń. Zapraszam zatem Pana Przewodniczącego Rady Gminy i Panią 

Wiceprzewodniczącą Rady, aby wspólnie dokonać wręczenia podziękowań będących 

wyrazem samorządowej wdzięczności za pomoc finansową w zakupie naszych 

samochodów. 

 

 


