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z dnia  24 września 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 października 2021 r. 

w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek” 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372.) oraz § 1 i § 2 Uchwały nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Głogówku dnia 16 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek” Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyznaje się  tytuł „ Zasłużeni dla Gminy Głogówek” następującym jednostkom: 

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku 

2) Ochotniczej Straży pożarnej we Wierzchu 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 1 października 2021 r.
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Uzasadnienie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Głogówku istnieje od 1860 r. i od początku istnienia głównym jej zadaniem 
było i jest niesienie pomocy, zgodnie ze statutem i hasłem umieszczonym na sztandarze „Bogu na chwałę, 
bliźniemu ku obronie”. To hasło przyświeca działaniom strażaków OSP Głogówek do dnia dzisiejszego. 

Od wielu lat druhowie biorą udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i czynnie udzielają się na rzecz 
jednostki. Druhowie są gotowi do niesienia pomocy podczas akcji gaśniczych, likwidacji skutków anomalii 
pogodowych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych w trudnych warunkach, często 
w sytuacjach zagrożenia życia. 

Najbliższa Jednostka Państwowej Straży Pożarnej oddalona jest od miejscowości Głogówek o ok. 23 km, 
z tego względu to druhowie ochotniczych straży pożarnych docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi. To 
właśnie działania strażaków ochotników są kluczowe, gdyż często pierwsze minuty są decydujące jeśli 
chodzi o ratowanie ludzkiego życia i zdrowia a także mienia. 

Na terenie Gminy Głogówek OSP Głogówek jest jednostką przodującą pod względem liczby wyjazdów 
i ta tendencja jest niezmienna od lat, co wynika m. in. z lokalizacji jednostki. Tylko w roku 
2020 głogówecka jednostka OSP odnotowała 129 wyjazdy do działań ratowniczo gaśniczych, tym samym 
znalazła się na piątym miejscu w województwie opolskim pod względem liczby wyjazdów. 

W maju 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Głogówku obchodziła uroczystość 160-lecia istnienia 
jednostki. Uroczystości odbyły się w Kościele Parafialnym w Głogówku. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchu została założona w 1910 roku na wniosek 
mieszkańców wsi. Pierwszym Prezesem został Benjamin Zimnik natomiast Naczelnikiem Konstantyn 
Strzoda. Głównym celem jej powstania była służba społeczeństwu i niesie pomocy poprzez zwane wówczas 
ratownictwo ogniowe. Pierwszą remizą strażacką stał się mały murowany budynek w środku wsi. 

Od wielu lat druhowie biorą udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i czynnie udzielają się na rzecz 
jednostki. Druhowie są gotowi do niesienia pomocy podczas akcji gaśniczych, likwidacji skutków anomalii 
pogodowych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych w trudnych warunkach, często 
w sytuacjach zagrożenia życia. Jednostka współpracuje z sołtysem i angażuje się w prace na rzecz lokalnego 
społeczeństwa, a także wspomaga rozwój społeczności lokalnej poprzez działalność kulturalną 
i wychowawczą. 

W 2002 roku jednostka została wpisana w Krajowy Rejestr Sądowy i do dnia dzisiejszego funkcjonuje 
jako stowarzyszenie. 

Druhowie oraz druhny czynnie biorą udział w zawodach sportowo- pożarniczych zajmując wysokie 
miejsca. W 2018 roku mężczyźni w kategorii senior zdobyli pierwsze miejsce na zawodach powiatowych. 

Na chwilę obecną w skład jednostki wchodzi 18 członków uprawnionych do działania, natomiast 10 osób 
wyraża chęć przynależności do jednostki i oczekuje na szkolenie podstawowe. 

W czerwcu 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchu obchodziła 110 rocznicę powstania. 
Uroczystości odbyły się w kościele p.w. Św. Wawrzyńca. Jednostka aktywnie bierze udział w życiu wsi 
oraz chętnie pomaga mieszkańcom.
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