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Łukówiec, dn. 26.11.2018 r. 

 

 

Radni Rady Miasta Karczewa 

za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu OSP Łukówiec pragnę pogratulować Państwu wyboru do Rady Miasta Karczewa VIII kadencji i życzę, 

aby najbliższe pięć lat było okresem dynamicznego i mądrego rozwoju naszej gminy. Stowarzyszenie OSP 

Łukówiec deklaruje wolę ścisłej współpracy z nowymi władzami gminy, jesteśmy gotowi w dalszym ciągu służyć 

mieszkańcom poprzez udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, ale również inicjując różnego rodzaju 

działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność. 

 

Pragnę przy tej okazji zwrócić Państwa uwagę na konkretne wnioski dotyczące planu budżetu na 2019 rok, które 

nasze stowarzyszenie przekazało we wrześniu Burmistrzowi Karczewa. Niestety uzyskaliśmy informację, że nasze 

prośby nie zostały uwzględnione w projekcie planu budżetu na 2019,przekazanym Radzie Miasta w ostatnich 

dniach. Nie otrzymaliśmy też żadnej oficjalnej odpowiedzi od Burmistrza Łokietka w tej sprawie – nie znamy więc 

powodów niekorzystnej dla nas decyzji. Liczymy jednak, że w trakcie prac nad budżetem w poszczególnych 

komisjach Rady Miasta nowej kadencji nasze wnioski uzyskają aprobatę i zostaną ostatecznie uwzględnione w 

budżecie gminy na rok 2019. 

 

Pismem z dnia 23 września 2018 r. przekazaliśmy plan finansowy na kolejny rok wnioski, wktórych zawarliśmy 

prośbę m.in.: 

1. Środki na wkład własny Gminy w zadaniu polegającym na nabyciu nowego pojazdu ratowniczo-

gaśniczego dla naszej jednostki – kwota 300 tyś zł. 

Pismem z dnia 10.10.2018 roku przekazaliśmy do Urzędu Miasta Opinię rzeczoznawcy techniki 

samochodowej i BRD (Biegły sądowy) mgr inż. Ryszarda Sidorzaka dotyczącą stanu technicznego naszego 

drugiego samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 nr rej. WOT W424 i ekonomicznej opłacalności jego 

naprawy. 

 

Z oceny rzeczoznawcy wynika m.in.: cyt.: „z analizy porównawczej: wartości rynkowej samochodu 

pożarniczego z 1986 roku i kosztów naprawy w zakresie niesprawności opisanych powyżej jednoznacznie 

wynika nieopłacalność naprawy. Nieopłacalność naprawy wynika także z faktu zaawansowanej korozji 

całego samochodu, a zwłaszcza konstrukcji nośnej – co wpływa na znaczne zmniejszenie bezpieczeństwa 

eksploatacyjnego samochodu. W ocenie rzeczoznawcy samochód w przedstawionym stanie technicznym 

z postępującą korozją może być eksploatowany w okresie nie dłuższym niż do 12 miesięcy.” 

 

Pojazd posiada ważność badań technicznych do 9 stycznia 2019 i należy mieć na uwadze możliwość 

niedopuszczenia pojazdu do dalszej eksploatacji.  

Zaplanowana kwota 300 tys. zł miała być wkładem Gminy niezbędnym przy ubieganiu się o 

dofinansowanie w ramach programów uruchamianych przez władze Województwa lub NFOŚiGW. OSP 

planuje pozyskać średni pojazd ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym 4x4 lub uterenowionym 4x4. 

W roku 2018 strażacy OSP Łukówiec wyjeżdżali 78 razy do różnego rodzaju zdarzeń – dla porównania 
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informuję, że w roku 2017 odnotowaliśmy 32 wyjazdy. Powyższe potwierdza stale rosnące znaczenie 

naszej jednostki w systemie ochrony przeciwpożarowej Gminy Karczew i obszarów sąsiednich. 

Zwracamy Państwa uwagę, że druhowie ochotnicy z OSP Łukówiec od kilkunastu już lat zrzekają się 

ekwiwalentu za udział akcjach pożarniczych i deklarują analogiczne działania w przyszłych latach – 

dzięki czemu środki zaoszczędzone w ten sposób można będzie przeznaczać na zakup wyposażenia 

jednostki. 

 

2. Kontynuacja modernizacji remizy.  

Wartość prac modernizacyjnych w przeprowadzonych w naszym obiekcie w 2018 wyniosła ponad 60 tys. 

zł. Dzięki środkom z budżetu Gminy (w tym Funduszu Sołeckiego) oraz Samorządu Województwa 

Mazowieckiego udało się odnowić świetlicę wiejską, łazienki, kuchnię i magazyn.  Z uwagi na 

ograniczenie w 2018 dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, pierwotnie zaplanowany 

zakres modernizacji musiał zostać zmniejszony – wyłączono całkowicie pomieszczenie garażu (wymiana 

elektryki, wyrównanie podłogi, malowanie ścian). Prosiliśmy w związku z tym o zaplanowanie w 

budżecie 2019 roku środków na kontynuację modernizacji, w tym również na wymianę pieca na gazowy 

i instalację gazową. Zakładamy pozyskanie przez Gminę (przy ścisłej współpracy ze strony OSP) 

dofinansowania zewnętrznego np. z SWM, WFOŚiGW, do czego niezbędny będzie wkład własny – 

szacujemy jego wartość na 22 tyś zł.  

3. Sekcja teatralna przy OSP – w zmodernizowaną świetlicę wiejską chcemy „tchnąć życie” i zainicjować 

szereg działań, w tym zajęcia teatralne, które będą skierowane dla dzieci klas IV-VIII szkoły 

podstawowej. Zajęcia będą prowadzone w ramach wolontariatu przed doświadczonego nauczyciela 

polonistę. Celem zajęć będzie rozwój dzieci i młodzieży, włączenie do aktywnego uczestnictwa w życie 

kulturalne społeczności lokalnej, uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, praca nad dykcją, rozwój 

wyobraźni, odbioru kultury itp. Środki w wysokości 3000 zł byłybyprzeznaczone na zakup niezbędnych 

materiałów do przygotowania przedstawień (scen, kostiumów).  

4. Zespół Folklorystyczny Piskorze – w sierpniu 2018 roku został założony zespół folklorystyczny, którego 

działalność będzie rozwijana. Odrębnym pismem, skierowanym do Pani Dyrektor Anny Zakrzewskiej, 

zwróciliśmy się o sfinansowanie w 2019 roku w ramach budżetu MGOK strojów dla członków tego 

Zespołu. Uwaga: OSP Łukówiec złożyło w październiku 2018 roku wniosek o dofinansowanie do 

programu Infrastruktura Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartośćtego zadania 

przekracza 85 tys zł. Zakres wniosku obejmuje m.in. wyposażenie naszej świetlicy w nowoczesne 

systemy nagłośnienia, oświetlenia oraz urządzenia multimedialne i instrumenty muzyczne. 

5. Sekcja sportowa – z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dzieci i młodzieży grą w tenisa stołowego, 

planujemy uruchomić działalność sekcji tenisa, prowadzonej przez profesjonalnego trenera. OSP 

Łukówiec posiada odpowiednie warunki lokalowe dla prowadzenia takiej działalności, jest ona też 

zgodna z zapisami statutowymi stowarzyszenia. Prosiliśmy o zaplanowanie środków w wysokości 15.000 

zł (koszty wynagrodzenia trenera, koszty zakupu sprzętu). Jesteśmy otwarci na wszelkie formy 

współpracy w tym zakresie z Gminą – w tym start OSP Łukówiec w konkursie dla organizacji 

pozarządowych, ogłoszonym przez Gminę w 2019 roku. W sekcji ćwiczyłyby dzieci z Łukówca i 

okolicznych miejscowości. 
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Szanowni Państwo, OSP Łukówiec to nie tylko działania pożarnicze i ratunkowe. W marcu 2018 roku 

zmieniliśmy statut naszego stowarzyszenia, znacznie rozszerzając zakresy działań – kultura, sport, turystyka 

to obszary, którą należ do głównych celów naszego stowarzyszenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 

wydarzenia z roku 2018 – chcemy w ten sposób przekonać Państwa, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, 

którego warto wspierać. Pragnę w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą współpracę pomiędzy OSP a 

Sołtysem i Radą Sołecką. 

 

Najistotniejsze wydarzenia z roku 2018: 

styczeń 2018: zmiana składu Zarządu OSP Łukówiec, przygotowanie wniosku do Województwa 

Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu sprzętu; 

marzec 2018: zmiana statutu stowarzyszenia - rozszerzenie działalności, pokaz sprzętu gaśniczego i 

medycznego w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (dla klas  1-4); 

kwiecień 2018: rozpoczęcie I etapu remontu świetlicy wiejskiej ze środków Funduszu Sołeckiego, 

przygotowanie wniosku do Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie remontu pozostałej części 

obiektu, złożenie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości i MSWiA; 

maj 2018:pokaz sprzętu gaśniczego i medycznego w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (dla klas  5-7); 

czerwiec 2018: przygotowanie wspólnie z mieszkańcami ołtarza na Boże Ciało z wykorzystaniem pojazdu 

strażackiego, organizacja pikniku rodzinny z okazji dnia dziecka i dnia mamy; 

lipiec 2018: akcja zbiórki pieniędzy na dzieci z Zabieżek osieroconych w wyniku wypadku ich rodziców – 

działanie wspólne z Caritas i OSP Dziecinów (zebrano ponad 10.000 zł); akcja na św. Krzysztofa – rozdawanie 

po mszach św. Materiałów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

wrzesień 2018: organizacja pikniku Dzień Łukówiaka, rozpoczęcie II etapu remontu remizy, pierwsze zbiórki 

młodzieżowej drużyny pożarniczej; 

listopad 2018: organizacja pikniku „Andrzejki na ludowo”, zakończenie II etapu remontu; zakup strojów dla 

MDP; wywieszenie flag narodowych na słupach na terenie całej wsi; 

grudzień 2018: uroczyste zaprzysiężenie MDP (niedziela 2 grudnia godz. 10.00 Kaplica Sobiekursk). 

 

Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia naszej nowej strony internetowej www.osplukowiec.pl. 

Deklaruję jednocześnie wolę udziału przedstawicieli OSP w pracach komisji Rady w zakresie dot. budżetu na 

rok 2019. 

 

   

Tomasz Rosłonek   

    

Prezes Zarządu OSP Łukówiec   

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa 
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