
Szanowni Pañstwo!
Spotkaliœmy siê tu dziœ na niecodziennej uroczystoœci.
Wszystkim tu zebranym niew¹tpliwie le¿y na sercu dobro naszej spo-

³ecznoœci, jej bezpieczeñstwo i rozwój. Razem jesteœmy odpowiedzialni 
za owoce naszej pracy oraz trudu minionych pokoleñ. Jako spadkobiercy 

i zarazem gospodarze musimy dbaæ o wartoœci wspólnotowe oraz ich 
kszta³t. Ta przestrzeñ jest bowiem naszym domem, nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹.  
W dniu dzisiejszym mo¿emy wraz ze stra¿akami z Borkowa Wielkiego, 
Dziembakowa cieszyæ siê z przekazania sprzêtu bojowego, którego od-
dania do u¿ytku bêdziemy za chwilê œwiadkami. Sprzêt ten zosta³ zaku-
piony dziêki dotacji Samorz¹du Województwa Mazowieckiego oraz 
œrodkom z Urzêdu Gminy Sierpc. Dziêki temu stra¿acy z OSP Borkowo 
Wielkie i Dziembakowa wzbogacili siê o nowy sprzêt przeciwpo¿arowy 
tj. samochody bojowe. Wartoœæ dofinansowania ze œrodków samorz¹du 
Województwa Mazowieckiego wynios³a 145 000 z³ natomiast z Urzêdu 
Sierpc – 99.200 z³. Chcia³bym przywitaæ i podziêkowaæ za przybycie na 
uroczystoœæ zacnych goœci: Pana Adama Struzika – Marsza³ka 
Województwa Mazowieckiego, pana Piotra Zgorzelskiego – Z-cê 

dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzêdu 
Marsza³kowskie-go w Warszawie - Dyrektora Delegatury w P³ocku, ks. 
kanonika Mariana £uniewskiego Proboszcza Parafii Borkowo Koœcielne, 
ks. kanonika Stefana Prusiñskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy – 
Józefa Rêka-wieckiego, Prezesa Zarz¹du Gminnego OSP – Jacka 
Gumiñskiego,  Komendanta Gminnego – Zbigniewa Wêglarka, Prezesów 
i druhów ochotniczych stra¿y po¿arnych z gminy Sierpc, m³odzie¿ow¹ 
orkiestrê OSP Goleszyn z kapelmistrzem Edwardem Wielguckim, 
radnych i przedstawicieli Urzêdu Gminy w Sierpcu.

Chcia³bym w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ Panu Marsza³kowi 
Województwa Mazowieckiego za okazane wsparcie dla OSP tak w roku 
2008 jak w 2007 roku. W tych dwóch latach wsparcie finansowe dla OSP z 
terenu gminy Sierpc wynios³o 294.743,00 z³.

Nam wszystkim bez wyj¹tku powinno zale¿eæ na jak najlepszym prze-
szkoleniu i wyposa¿eniu jednostek stra¿y po¿arnej. Chodzi tu bowiem o 
bardzo wa¿n¹ kwestiê spo³eczn¹, o dobro ka¿dego z nas. Ufam, ¿e ten no-
woczesny sprzêt, sprosta stoj¹cym przed nim zadaniom, których lista z 
pewnoœci¹ nie jest krótka. Mo¿emy sobie nawzajem ¿yczyæ, by musia³ jak 
najrzadziej opuszczaæ jednostkê z powodu alarmu. Podczas ka¿dej akcji 
niech oka¿e siê jednak wielk¹ pomoc¹ dla naszych stra¿aków. Bêd¹ wów-
czas mogli jeszcze skuteczniej nieœæ pomoc ludziom, ratowaæ ich doby-
tek, chroniæ œrodowisko naturalne oraz wszelkie dobra wspólne. ¯yczê 
wszystkim cz³onkom s³u¿by po¿arniczej, by w odczuwalny sposób ich 
praca sta³a siê dla nich samych bezpieczniejsza.

Tadeusz Prekurat -  Wójt Gminy Sierpc

Stra¿acy z Borkowa Wielkiego
przed swoim samochodem bojowym.

Wójt Gminy Sierpc Tadeusz Prekurat
wita zebranych. Od lewej: ks. Stefan
Prusiñski i ks. Marian £uniewski.

Komendant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
Józef Chmielewski w rozmowie
z uczestnikami spotkania.

Kapelmistrz Edward Wielgucki
i jego orkiestra z Goleszyna
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Wozy bojowe dla Stra¿aków
w Borkowie i Dziembakowie

Druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Borkowie
Wielkim i Dziembakowie otrzymali nowoczesne

i bogato wyposa¿one wozy bojowe marki Volvo i Man.
Poni¿ej fragment przemówienia Wójta Gminy Sierpc

wyg³oszonego na tej uroczystoœci. /tekst i foto R. Suty/


