
Druhowie z Kaliszan mają plany 

 

W Kaliszanach strażacy – ochotnicy jednogłośnie przegłosowali absolutorium dla 

Zarządu miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zebrania, które odbyło się 3 lutego 

br. w świetlicy wiejskiej.   

Wszystkich przybyłych powitał Czesław Lewandowski – prezes OSP,  który przedstawił 

sprawozdanie za miniony rok. Jednostka w okresie sprawozdawczym przeprowadziła 

pogadanki na temat zapobiegania zagrożeniom, zorganizowała kulig dla dzieci, Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka, a także przeprowadziła prace remontowe w remizie oraz naprawy samochodu 

bojowego. Prowadzono cykliczne zbiórki szkoleniowe. Dokonano także zakupu sprzętu 

pożarniczego. Druhowie z OSP powtórzyli sukces  w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa 

PCK, zdobywając w 2010 roku drugą lokatę, a w 2011 pierwsze miejsce w honorowym 

oddawaniu krwi. Warto również wspomnieć, że kronikarka Bożena Urbańska została 

nagrodzona dyplomem za udział w Wojewódzkim Konkursie Kronik. Sprawozdanie finansowe 

przedstawił skarbnik Józef Bromberek, wykazując dodatnie saldo. Utrzymano wysokość 

składki w kwocie 15 zł na rok od członka czynnego. W imieniu przewodniczącego 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Magdalena Lewandowska, która złożyła wniosek 

o udzielenie absolutorium zarządowi za miniony rok.  

Druhowie z Kaliszan chcą w bieżącym roku zrealizować wiele swoich planów, które 

zostały przegłosowane po odczytaniu wniosków przez Jana Bromberka. Pragną rozpocząć 

budowę remizy, zakupić umundurowanie, pozyskać zestaw do udzielania pierwszej pomocy, 

skierować druhów na szkolnie podstawowe i specjalistyczne. Ponadto czynnie uczestniczyć w 

uroczystościach i obchodach strażackich, religijnych, samorządowych oraz udzielać się w 

honorowym oddawaniu krwi. 

Uczestniczący w zebraniu Grzegorz Manikowski , komendant miejsko – gminny 

poinformował o środkach finansowych na rok bieżący, planowanych zakupach sprzętu oraz o 

odbytach akcjach ratowniczych w minionym roku jednostek z terenu miasta i gminy. 

Natomiast Szymon Manikowski, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP zachęcał 

druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych, planowanych konkursach i 

turniejach sportowych, a także podziękował za dotychczasową współpracę. Pełna podziwu 

dla druhów za ich działalność była Jadwiga Adamska, sołtys wsi. „Cieszę się ze współpracy z 

wami” – powiedziała Janina Kolińska, przewodnicząca miejscowego KGW. 



Jednostka OSP w Kaliszanach funkcjonuje od 1958 roku, w której obecnie działa 20 

strażaków – ochotników i ochotniczek. Na wyposażeniu jednostki jest m. in. samochód marki 

Volkswagen LT, motopompa pływająca „Niagara” firmy Honda, piła do cięcia drewna oraz 

inny sprzęt pożarniczy. 

Zarząd tworzą: Czesław Langowski – prezes, Andrzej Baryłkowski – naczelnik, Andrzej 

Łukaszewski – zastępca naczelnika, Bożena Urbańska – sekretarz, Józef Bromberek – 

skarbnik, Szymon Starszak – kronikarz i członek zarządu, Krzysztof Bednarski; komisja 

rewizyjna: Mariusz Koliński – przewodniczący, Mariusz Małkowski – sekretarz i Sławomir 

Danielewicz – członek komisji. 
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