
W dniu 30. 01. 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze członków OSP w Niniewie. Złożone sprawozdania z działalności uzyskały 
jednogłośną aprobatę walnego zebrania. Przyjęto nowy statut oraz plan działania i 
plan finansowy na 2016 rok. W wyborach jawnych wybrano skład zarządu, komisji 
rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego oraz delegata na Zjazd Gminny.  
 

  

ZARZĄD 
  

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO 

Prezes Monika Górska 

Wiceprezes-naczelnik Artur Jercha 

Z-ca naczelnika Jerzy Tama 

Sekretarz Andrzej Lindner 

Skarbnik Andrzej Łuczak 

Gospodarz Gabriel Rybarczyk 

Kronikarz Henryk Łuczak 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 
  

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO 

Przewodniczący Kazimierz Taczała 

Sekretarz Józef Danelkiewicz 

Członek Grzegorz Grzelak 

 

 

 

 

 



PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO 

 

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO 

Prezes Monika Górska 

Gospodarz Gabriel Rybarczyk 

 

 

DELEGAT NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO 

 

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO 

Przewodniczący Kom. Rew. Kazimierz Taczała 

 

 

 

OSPP Niniew oprócz wykonywania swej statutowej działalności bierze udział w  

szkoleniach i kursach  organizowanych przez KPPSP w Pleszewie 

W ostatnich latach kursy ukończyli 

Szkolenie  Łączność UKF – Durski Gabriel, Łuczak Andrzej, Łuczak Henryk, Rybarczyk 

Adam, Rybarczyk Gabriel, Szymański Andrzej, Taczała Kazimierz, Taczała  Mateusz, 

Tama Jerzy, Rybczyński Andrzej, Łuczak Zbigniew, Lindner Mateusz,  

Kierowanie ruchem WORD – Andrzej Łuczak, Robert Walczak, Andrzej Lindner,  Mateusz 

Lindner,  Patryk Jercha,  

 Kierowców konserwatorów sprzętu  ratowniczego – Artur Jercha 

      

  Biorą czynny udział  

       -w  rajdach rowerowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

 

 

 

 



 
 

 

Współorganizuje Rodzinny Rajd Rowerowy wspólnie z OSP Kwileń, OSP Józefów, OSP 

Chocz 

 



 

 

 
 

 

-organizuje pokazy strażackie i ogniska integracyjne dla mieszkańców, 

 



 

     -upamiętniliśmy rocznicę 1050 lecia Chrztu Polski rozpalając ognisko 

 

 
 

-zorganizowano turniej tenisa stołowego  

 

-Udział i zabezpieczenie trasy  pielgrzymki do Żegocina, 

 

      OSP Niniew Uczestniczy w 

 

-mszach św. z okazji Dnia Strażaka, 

      -mszach św. Wielkanocnych (rezurekcje), 

      -mszach św. Bożego Ciała, 

 



 
 

 

       -Św. Wawrzyńca, 

 



 
-w mszach i uroczystościach dożynkowych gminnych a w 2015  brali czynny udział w 

dożynkach powiatowych które odbyły się w Choczu, 

-odbywają się spotkania z dziećmi o tematyce strażackiej  

 
-organizuje co roku bal  sylwestrowy. 

- pomoc przy naprawie dachu na części socjalnej, sprzątanie po wymianie okien 

 - Co roku wiosną wspólnie z mieszkańcami i wszystkimi organizacjami społecznymi z 

Niniewa    wykonywane są porządki wokół  Domu  Strażaka, 



 
 

- Kilka razy w roku  koszenie trawy wokół obiektu  

-  pomoc przy budowie placu zabaw dla dzieci i przy klombie. 

- współorganizowanie kuligów, ognisk dla mieszkańców wsi, polowych mszy św. przy    

krzyżu,  

-  W 2014 r. naprawiono dach na garażu (położono nową warstwę papy) ze środków 

budżetu gminy na bieżące utrzymanie OSP. 

-  W 2014 r. naprawiono dach na części piętrowej (położono nową warstwę papy) ze 

środków własnych OSP. 

Zakupiono 

-    2  mundury wyjściowe damskie 

- 8 szt  ubrań koszarowych 

- 4 szt butów sznurowanych Brandbul 

- 2 hełmy strażackie 

- Aluminiowa drabina strażacka  

-  

- W Strażnicy znajduje się świetlica, w której znajduje się stół do tenisa, stół do bilardu 

oraz komputer z możliwością korzystania z Internetu. Świetlica ta we wtorki i czwartki 

prowadzona jest przez animatora z Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu. W innych 

terminach organizowane są tam różnego rodzaju kursy i szkolenia dla rolników, pań z 

Koła Gospodyń Wiejskich i nie tylko. W  miarę potrzeb organizowane są tam również 

wspólnie z Rada Sołecka i Kołem Gospodyń Wiejskich spotkania mieszkańców  z okazji  

Dnia Kobiet czy Balu Przebierańców dla dzieci połączony z Mikołajem. 

 


