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Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Szanowni Goście, 

 

 

 

 

 

 

Dziękując za zaproszenie do udziału w uroczystości jubileuszu 60-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Topiłówce pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia  

i przekazać wyrazy uznania. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie 

mogę wziąć bezpośredniego udziału w tej ważnej dla Was uroczystości. Pragnę chociaż tą 

drogą przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji. 

Straż Pożarna jest sprawną i dobrze działającą służbą ratowniczo-gaśniczą. 

Druhowie OSP są zawsze tam, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzi, mienie czy 

środowisko. Niosą w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pomoc narażając się na 

różne niebezpieczeństwa, nie szczędząc sił i narażając niejednokrotnie nawet własne 

życie. Straż Pożarna od dawna już spełnia znacznie szersze funkcje niż wskazywałaby na 

to jej nazwa i rola, do której została ona historycznie powołana. Nie tylko gasi pożary, 

lecz także ratuje ludzi, dobytek i przyrodę w wypadkach komunikacyjnych, zdarzeniach 

ekologicznych czy klęskach żywiołowych. Na Was – Szanowni Druhowie Ochotnicy 

zawsze można liczyć, niezależnie od okoliczności. W systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego spełniacie swoją rolę w sposób wzorcowy. Docenia to polskie 

społeczeństwo wskazując Waszą służbę jako godną najwyższego zaufania. 

W Dniu Waszego zacnego jubileuszu życzę Wam, abyście nadal służyli z takim 

oddaniem i profesjonalizmem ludziom i naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Polska potrzebuje sprawnych instytucji, wśród których formacje odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo mają zawsze do wypełnienia misję szczególnie odpowiedzialną. 

 

 



 

 

Wy, Strażacy Ochotnicy, wypełniacie ją w sposób godny i odpowiedzialny zgodnie          

z Waszym przesłaniem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jako Poseł 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji i obywatel 

serdecznie Wam za to dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

  Z wyrazami szacunku, uznania i solidarności 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

  
Jarosław Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
       

Warszawa, 24 września 2016 roku 
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