
Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Harcie za rok 2015 przedstawione na walnym

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu
09.01.2016.

Stan organizacyjny OSP Harta na dzień 09.01.2016 r. 
przedstawia się następująco:
Członków ogółem: 117, w tym: zwyczajni 79, kobiet 23, 
honorowi 13, wspierający 5 oraz MDP dziewczęca i chłopięca 20.
Posiadamy cztery drużyny sportowo-pożarnicze: męską, kobiecą
oraz dwie MDP. W zawodach udział brały wszystkie zespoły i na 
szczeblu gminnym wszystkie cztery drużyny zajęły pierwsze 
miejsca i reprezentowały naszą gminę na zawodach 
powiatowych. Dla MDP według regulaminu CTiF odbyły się w 
Niechobrzu 20 czerwca i nasze drużyny zajęły: dziewczęca 8 a 
chłopięca 6 miejsce. Natomiast zawody grup A i C odbyły się we
wrześniu i nasze drużyny zajęły: dziewczyny 4 miejsce a 
mężczyźni 7. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich 
opiekunom składam bardzo gorące podziękowania za włożony 
trud i zaangażowanie oraz za przekazanie ekwiwalentu 
pieniężnego za udział w zawodach na rzecz OSP Harta. 

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń 
zarządu. Zmian w zarządzie nie było. Rok ubiegły był, również 
jak lata poprzednie, okresem wytężonej pracy w którym 
organizowaliśmy lub braliśmy udział w wielu imprezach i 
przedsięwzięciach. Największym przedsięwzięciem było 
wykonanie kapitalnego remontu sanitariatów w Domu Strażaka 
oraz częściowy montaż instalacji co. Praca ta została w 90% 
wykonana społecznie przez naszych druhów, oczywiście nie 
odbyło by się to bez nakładów finansowych które pochodziły z: 
funduszu sołeckiego 26 tys. zł., środków własnych OSP 15 tys. 
zł. oraz 1000 zł. od pana W. Domin firma Ślusarstwo Artystyczne



za co serdecznie dziękujemy jak również za okazywaną pomoc 
w ciągu całego roku. Dość znaczną inwestycją było wykonanie 
zadaszenia nad schodami wejściowymi w kwocie 17 tyś zł, 
inwestycję sfinansowała Gmina Dynów i tutaj bardzo 
dziękujemy za to pani Wójt Krystynie Sówka. Nasz wkład w tą 
inwestycję to przybicie i pomalowanie podbitki oraz zakup i 
zamontowanie orynnowania w kwocie 1300z ł. Za własne środki 
finansowe zakupiliśmy farbę i w czynie społecznym 
pomalowaliśmy dach na grzybku, wykonaliśmy również przyłącz
elektryczny ziemny do studni i została zamontowana nowa 
pompa głębinowa, którą wcześniej podarował nam pan W. 
Domin. Za montaż i uruchomienie składam podziękowania 
firmie Hydro-Met Z. Banasia. Podziękować pragnę także Panu 
Januszowi Banat za dwie wywrotki tłucznia, które wysypał na 
parking przy Domu  Strażaka i wyrównał koparką bezpłatnie.

W styczniu pomagaliśmy przy organizacji gminnego 
przeglądu obrzędów kolędniczych które odbyły się w Domu 
Strażaka w Harcie. Jak co roku pełniona była służba przez 
naszych strażaków przy Bożym Grobie, zorganizowaliśmy 
obchody Dnia Strażaka, w maju nasi druhowie oraz nasza 
orkiestra dęta brali udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Strażaków na Jasną Górę w której brało udział ponad 100 tyś. 
Mundurowych. Pragnę tutaj podziękować pani Wójt Krystynie 
Sówka za bezpłatne wynajęcie autobusu gminnego. W czerwcu 
pomagaliśmy działającemu przy straży klubowi HDK „Nadzieja” 
w Harcie już kolejny ósmy raz zorganizować zbiórkę krwi pod 
hasłem „Ratuj Życie Żyj Bezpiecznie”. Podniosłym wydarzeniem
było poświęcenie i wręczenie sztandaru dla klubu HDK 
„Nadzieja”. W uroczystości brało udział wiele osobistości a 
wśród nich Poseł do Parlamentu Europejskiego S. Ożóg, starosta
rzeszowski J. Jodłowski, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie str. 
bryg. W. Wilk, samorządowcy powiatowi, gminni, 
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oraz dwie delegacje 
strażaków z zagranicy, z Węgier i Słowacji,  nie zabrakło jak co 
roku również glazurników którzy wykonali z płytek logo SHDK RP.
Po części oficjalnej pokaz ratownictwa dali nasi najmłodsi 
druhowie otrzymując gromkie brawa. Jak to się mówi „czym 



skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąca”. Głównym 
inicjatorem i organizatorem jak co roku tej imprezy był prezes 
klubu dh Jacek Stochmal za co należą mu się duże 
podziękowania. Nasza delegacja wraz z pocztem sztandarowym 
brała udział w Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w 
Kalwarii Pacławskiej. W czerwcu wspólnie z Fundacją Promocji i 
Rozwoju Bieszczad napisany został projekt do Narodowego 
Centrum Kultury na kwotę prawie 50 tyś. zł. Wkład nasz własny 
to 6 tyś. zł. W ramach projektu odbyło się wspólne spotkanie i 
warsztaty muzyczne z orkiestrą dętą z Ukrainy. Projekt pokrywał
koszty przejazdu, zakwaterowania, oraz pobyt i zwiedzanie 
wszystkim uczestnikom projektu. Wszystko zakończyło się 
występami i wspólnym muzykowaniem na Dniach Pogórza 
Dynowskiego. Całością projektu oraz jego przebiegiem zajęła się
Fundacja na czele z Panem Prezesem Romanem Mazurem, za co
mu serdecznie dziękuję i myślę że dalsza współpraca będzie się 
układała pomyślnie. W sierpniu, na naszym obiekcie, odbyła się 
duża impreza z okazji jubileuszu 10-lecia powstania kapeli 
ludowej Młoda Harta w którym braliśmy czynny udział jako 
współorganizatorzy. Kolejnym wydarzeniem w którym brała 
udział nasza orkiestra, poczet sztandarowy i druhowie naszej 
jednostki to Dożynki Gminne, które odbyły się w miejscowości 
Bachórz zorganizowane przez Gminę Dynów po 6 latach 
przerwy. We wrześniu klub HDK działający przy naszej OSP 
zorganizował zjazd Rady Głównej i Rady Prezesów 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej 
Polskiej w którym wzięło udział ok. 60 osób z klubów z całego 
kraju. Jak co roku nasze druhny i druhowie oraz poczet 
sztandarowy klubu HDK brali udział w wojewódzkiej pielgrzymce
Honorowych Dawców Krwi na Kalwarię Pacławską, również tutaj 
dziękujemy Pani Wójt za nieodpłatny autokar. Przy pomocy Pana
dyrektora zespołu szkół w Harcie K. Kędzierskiego i nauczyciela 
wfu Pana R. Bilskiego zorganizowaliśmy międzygminne 
gimnazjalne rozgrywki w siatkówkę o Puchar Prezesa OSP Harta 
za co tym Panom serdecznie dziękuję. W dniu 11 listopada 
byliśmy współorganizatorami gminnych obchodów Święta 
Niepodległości, które rozpoczęły się mszą św. w Kościele 



Parafialnym w Harcie a następnie uroczysta akademia miała 
miejsce w Domu Strażaka. Wszytkim tym, którzy pomagali przy 
tym święcie, bardzo serdecznie dziękuję. Cyklicznym 
wydarzeniem jest również zbieranie żywności dla 
potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę i w roku ubiegłym zebraliśmy 216 kg produktów
które przekazaliśmy do GOPSU, który rozdzielił te produkty 
wśród potrzebujących na terenie naszej gminy. 

Szanowni Państwo, OSP Harta, jako jedyna na terenie 
naszej Gminy posiada orkiestrę dętą działającą od 1924 roku. 
Kapelmistrzem orkiestry jest pan Edward Laska. Całkowity stan 
osobowy to 35 osób. Utrzymanie takiego zespołu jest trudne i 
pracochłonne i w większości zależy od środków finansowych, 
które w większości pochodzą z UG, za co serdecznie dziękuję 
Pani Wójt i wiemy że budżet gminy nie z gumy ale liczymy na 
wzrost wydatków na orkiestrę w tym roku. Podziękowania 
kieruje również do Pani Marioli Kaczor naszego opiekuna z 
ramienia UG. Szczególne podziękowania składam również na 
ręce kapelmistrza pana Edwarda za trud i cierpliwość oraz 
wszystkim członkom orkiestry, a także proszę o dalsze 
angażowanie się w pracę na rzecz orkiestry, bo przecież służy to
naszemu społeczeństwu. Pod koniec roku ubiegłego chęć 
pomocy w nauce początkujących adeptów zadeklarowali dwaj 
nasi koledzy, W. Zawora z Harty oraz A. Wolan z Błażowej. 
Podziękować pragnę także naszym kolegom, którzy w orkiestrze
grają gościnnie i nieodpłatnie jak wszyscy, a są to: kol. E.Toczek,
T.Chlebek i P. Bocek. Orkiestra w roku ubiegłym wystąpiła 20 
razy na różnego rodzaju uroczystościach i jubileuszach ale 
największe wydarzenie jak już wcześniej wspominałem to VII 
Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę w której 
wspólnie grało kilka tysięcy muzyków. 

Ogromne podziękowania pragnę złożyć tym druhnom i 
druhom naszej jednostki, którzy najbardziej udzielali się i 
pracowali na różnych płaszczyznach przyczyniając się do 
rozwoju i lepszego  funkcjonowania naszej organizacji a są to: 



Artur Szczutek, Jacek Stochmal, Jan Wilk, Kocaj Józef, Stanisław 
Skałuba, Tomasz Gudyka, Edward Bąk, Maciej Pilch, Barbara 
Gudyka, Lucyna Stochmal, Urszula Szczutek, Józef Sieńko, 
Grzegorz Szczutek, Krzysztof Lignowski, Karol Lignowski, Dawid 
Dziopak, Sylwester Dziopak, Przemysław Paściak, Franciszek 
Skrabalak, Marek Wąsowicz, Pyś Grzegorz, Gudyka Łukasz, Kuś 
Krzysztof, Wojciech Zawora, Potoczny Piotr, Potoczny Kamil, 
Pilch Krzysztof, Bogdan Stetko, Radosław Kaczor, Paweł Wilk, 
Marzena Paszko, Ilona Kaczor, Edward Wróbel.

W roku ubiegłym jednostka nasza uczestniczyła w 74 
różnego rodzaju wyjazdach, a podział przedstawia się 
następująco: 15 pożarów, 5 mz, 54 wyjazdy gospodarcze, 
ćwiczenia i obstawy, wyjazdy gospodarcze (głównie dowóz wody
do gospodarstw indywidualnych). Łączna liczba  biorących 
udział w tych wyjazdach to 242 strażaków, natomiast łączny 
czas pracy to 488 godzin. Liczba wyjazdów poszczególnych 
ratowników przedstawia się następująco: A.Szczutek-14, 
P.Paściak-14, D.Dziopak-11, S.Dziopak-10, T.Gudyka, R.Kaczor-9,
W.Zawora, I.Kaczor, J.Stochmal, K.Potoczny-7, M.Wąsowicz, 
Ł.Gudyka, G.Szczutek-6, K.Kuś-5, J.Wilk, K.Pilch,-4, U.Szczutek, 
G.Pyś, P.Potoczny-3, K.Lignowski, J.Kocaj-2, P.Wilk, D.Błoński-1. 
Jednostka nasza nie pobiera ekwiwalentu za udział w 
działaniach i wyjazdach gospodarczych. 

Nasza jednostka posiada JOT kat.2 w którym jest 36 
ratowników, posiadamy również dwa samochody ratowniczo-
gaśnicze i samochód operacyjny oraz niezbędny sprzęt do 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w swojej kategorii. 
W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy następujący sprzęt i 
umundurowanie: zestaw medyczny PSPR1 wraz z deską i 
szynami, zestaw ten otrzymaliśmy bezpłatnie z WORD w 
Rzeszowie za co składam serdeczne podziękowania na ręce 
Pana dyrektora Marka Ząbka. Ze środków KSRG tj. 13 tyś zł. i 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
7tyś., zakupiliśmy: wąż tłoczny W-52 5 szt., W-75 3 szt., ubranie 
specjalne 6 kpl., ubranie koszarowe 6 kpl., buty specjalne 



skutery 3 pary, buty specjalne gumowe 3pary, hełmy 3szt, 
rękawice specjalne 8 par, latarki do hełmu 3szt., wkładki do 
butów gumowych 11 par, kombinezon na owady 2 szt., 
kamizelka ratunkowa 4 szt., rzutka ratownicza 2 szt., kołowrót 
ratowniczy z linką 2 szt., koło ratunkowe 2 szt., przedłużacz 
elektr. 2 szt., zestaw opatrunków hydrożelowych.
Środki finansowe poniesione przez UG na utrzymanie gotowości 
bojowej w roku ubiegłym wyniosły 16600 zł. 

W kursach i szkoleniach udział brały następujące osoby:
kurs podstawowy: S. Dziopak, I. Kaczor, K.Lignowski, P. Wilk, 
kurs rat. Tech.: K. Lignowski, S. Dziopak, kurs operatorów 
sprzętu: K. Kuś, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: K. 
Lignowski, S. Dziopak, oraz recertyfikację KPP odbyli: A. 
Szczutek, J. Stochmal, K. Pilch, D. Dziopak, W. Zawora, P. 
Paściak. 

Jednostka nasza współpracuje z wieloma 
stowarzyszeniami i instytucjami, a są to: Towarzystwo Kultury i 
Rozwoju Wsi Harta, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Koło 
Łowieckie Sarenka Harta, Klub Sportowy Orzeł Harta, Szkoły z 
naszej miejscowości, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Samorząd Gminny, Rada Rodziców, Rada Sołecka. Bardzo się 
cieszymy ze współpracy  z węgierskim miastem i Strażą Pożarną
Ujfeherto. Utrzymujemy również kontakty z jednostkami OSP 
spoza terenu gminy i powiatu takimi jak: OSP Wola Zarczycka, 
OSP Wierzawice, OSP Sietesz, OSP Wola Rafałowska, OSP Górno,
OSP Sokołów Małopolski, OSP Brzezówka, OSP Zabratówka, OSP 
Wola Rafałowska. 

Co roku drukujemy własne kalendarze które 
rozprowadzamy wśród mieszkańców naszej miejscowości a 
zebrane z nich środki finansowe przekazujemy na działalność 
statutową. Za pomoc finanasową w druku dziękujemy naszym 
sponsorom, a są to: firma Agropol Państwo Gudycy, Piekarnia-
Cukiernia Bachórz, Usługi Transportowe Piotr Hadam, Agnieszka 



i Wiesław Domin Ślusarstwo Artystyczne, Hydro-Met Banaś, 
Usługi Pogrzebowe Winiarski, firma Brukarzyk Kazimierz Lichota,
firma Fach-Bruk Sławomir Lichota oraz Kompleksowe 
Wykończenie Wnętrz Jacek  Stochmal. Za pomoc i wsparcie chcę
podziękować również naszemu Europarlamentarzyście 
Stanisławowi Ożogowi za pomoc materialną oraz Posłowi na 
Sejm RP, prezesa firmy Smak-Eko z Górna, Panu Mieczysławowi 
Miazga. Dziękuję także Komendantowi Miejskiemu PSP w 
Rzeszowie str. bryg. W. Wilk za współpracę i przekazanie mebli 
biurowych, które znajdują się w naszej izbie pamięci i biurze 
zarządu OSP. Za wspieranie finansowe klubu HDK „Nadzieja” 
przy OSP w Harcie serdecznie dziękuję W-ce Dyrektorowi PGE 
SA. Oddział w Rzeszowie, Panu Stanisławowi Micał. 
Podziękowania za wspieranie i pamięć kieruję do Pana starosty 
rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. Za bardzo dobrą 
współpracę, słowa podziękowania kieruję do druha Jana Kucaja, 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie. 
Dziękuję również naszym samorządowcom powiatowym i 
gminnym, za cykliczne wspieranie. Kolejne podziękowania 
składam na ręce Pana prezesa Koła Łowieckiego Sarenka w 
Harcie Jana Ciećko jak i całego zarządu. Dziękuje firmie Agropol 
państwa Gudyków za nieodpłatne serwisowanie kosiarek, pił i 
sprzętu silnikowego. Zawsze możemy liczyć na pomoc i 
wsparcie od pana Piotra Hadama za co bardzo dziękujemy. 
Podziękowanie składam także Panu Krzysztofowi Siry, 
właścicielowi firmy Gezo, za nieodpłatne doposażanie naszej 
kuchni w sprzęt gastronomiczny. Pragnę podziękować wszystkim
stowarzyszeniom i firmom z naszej miejscowości ale i nie tylko 
za waszą bezinteresowną pomoc jakiej nam udzielacie w 
rożnych postaciach. Mając takie wsparcie mamy poczucie 
większej wartości i większy zapał do dalszej jakże niełatwej 
pracy społecznej. Dziękuję wszystkim którzy przekazali 1% 
swojego podatku na naszą jednostkę oraz zachęcam do 
dalszego jego przekazywania. Za dotychczasową pracę dziękuję
zarządowi, komisji rewizyjnej, wszystkim druhnom i druhom 
oraz MDP za ich trud i zaangażowanie. 



Dziękuję wszystkim druhnom i druhom za 
przygotowanie naszego zebrania pod względem technicznym, 
logistycznym i kulinarnym. Kończąc, dziękuję jeszcze raz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli naszej OSP.
Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. 

W tym Nowym Roku życzę Państwu wszystkiego dobrego, łask 
Bożych, zdrowia, spokoju, wytrwałości i sukcesów.

Dziękuję

Prezes OSP w Harcie druh Artur Szczutek.


