„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Apel o wsparcie fundacji sztandarów
dla jednostek OSP z Gminy Przesmyki
Szanowni Państwo!
Ochrona życia, zdrowia, mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową to
wartości nam najbliższe. Ochrona tych wartości, w szczególności życia jako wartości
największej jest priorytetem dla każdego z nas. Skutecznie realizuje ten cel na terenie naszej
Gminy sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w: Przesmykach, Łysowie, Dąbrowie,
Kamiankach Lackich, Kukawkach i Pniewiskach.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Przesmykach widząc szczytny cel
i codzienną działalność jednostek w pełni poparł ich inicjatywę o nadanie sztandaru.
Na posiedzeniu w dniu 21 października br. podjął uchwały w sprawie nadania sztandarów dla
wszystkich jednostek, powołał Fundatora Sztandarów oraz wskazał przedstawicieli
poszczególnych jednostek w skład Komitetu Fundacji Sztandarów dla jednostek OSP z
Gminy Przesmyki.
Funkcję w Komitecie Fundacji Sztandarów przyjęliśmy z wielkim szacunkiem
i zaangażowaniem w gromadzenie funduszy na tak szczytny cel.
Nadanie sztandaru to możliwość dla nas wszystkich wyrażenia szacunku i wdzięczności
dla naszych strażaków – ochotników, którzy zawsze spieszą nam z pomocą kiedy jej
potrzebujemy.
Zwracamy się do społeczeństwa naszej gminy, podmiotów gospodarczych,
przedstawicieli zakładów pracy i wszystkich tych, którzy chcieliby w sposób wymierny
wyrazić jedność z naszymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi o wsparcie finansowe. Każde
wsparcie Państwa zostanie przez nas docenione, najhojniejsi sponsorzy uhonorowani zostaną
„gwoździem”, który osobiście wbiją w drzewiec podczas uroczystego wręczenia sztandarów.
Uroczyste wręczenie sztandarów dla wszystkich jednostek OSP z Gminy Przesmyki
z udziałem, darczyńców, sponsorów – fundatorów sztandarów nastąpi w maju 2017 roku,
podczas jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki OSP w Przesmykach oraz przekazania dla
OSP w Przesmykach, Kamiankach Lackich i Kukawkach samochodów strażackich.
Pomaganie innym leży w naszej naturze, więc kiedy my potrzebujemy pomocy,
zwracamy się do Państwa, jako do naszych przyjaciół. Dziękujemy za każdą możliwą pomoc
i wsparcie.
Środki na zakup sztandaru gromadzone są na koncie:
„Rachunek Komitetu Fundacji Sztandarów dla jednostek OSP z Gminy Przesmyki”
Bank Spółdzielczy w Łosicach Oddział w Przesmykach,
numer: 04 8038 0007 0030 0199 2000 0010
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę.
Z wyrazami szacunku:
Przewodniczący i Członkowie Komitetu
Fundacji Sztandarów

