
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 
 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Druhny i Druhowie, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na Gminne Zawody Sprawnościowe Pożarniczo-

Sportowe, które odbywają się dziś w Goniądzu. Żałuję, że ze względu na obowiązki 

poselskie i rządowe nie mogę towarzyszyć tym sportowym zmaganiom.  

Nikogo chyba nie trzeba dzisiaj przekonywać, jak ważną rolę spełnia sport  

i sprawność fizyczna w kształtowaniu postawy oraz osobowości każdego z nas.  

Ma to szczególne znaczenie dla strażaków i druhów ochotników, ponieważ skuteczność 

przeprowadzanych akcji ratowniczych w dużej mierze zależy od ich kondycji fizycznej. 

Zawody sportowo-pożarnicze to bardzo dobra okazja, aby w atmosferze zdrowej  

i partnerskiej rywalizacji podnosić swoje umiejętności, które będzie można wykorzystać 

ratując ludzkie życie i mienie. 

Niezwykle budujące jest to, że w swojej aktywności nie poprzestajecie  

na wypełnianiu podstawowych obowiązków jako druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

ale dbacie również poprzez uprawianie sportu o swoją sprawność, która jest niezbędna  

w pełnieniu niezwykle odpowiedzialnej misji wobec społeczeństwa.  

Zawody te stanowią swego rodzaju trening, który ma służyć zapewnieniu pełnej, 

stałej gotowości do niesienia pomocy ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie w myśl 

strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 

Dziękuję za Wasze ciągłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem nas 

wszystkich. Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia tę misję i zwiększa potencjał Straży 

Pożarnej m. in. poprzez zakupy niezbędnego sprzętu, wyposażenia i samochodów 

ratowniczo-gaśniczych. W tym roku do jednostek OSP w całym kraju trafi rekordowa liczba 

480 nowych wozów bojowych. 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 



 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację  

Gminnych Zawodów Sprawnościowych Pożarniczo-Sportowych w Goniądzu. Gratuluję 

zwycięzcom, a wszystkim drużynom dziękuję za udział w tych szlachetnych zmaganiach 

sportowych. 

Druhnom i Druhom ochotnikom życzę satysfakcji z wypełnianej misji wobec 

społeczeństwa, wsparcia najbliższych i tego, abyście zawsze, tak jak dotąd, cieszyli się 

wielkim uznaniem i szacunkiem obywateli. Niech święty Florian, ma Was, swoich rycerzy, 

zawsze w swojej opiece. 

 

       Z wyrazami szacunku 

 

                                                                              Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

           Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

             i Administracji 

 

        

          Jarosław Zieliński 
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