UCHWAŁA NR XLV/761/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wyróżnienia Nagrodą
Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Stella

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913), § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Województwa KujawskoPomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158,
poz. 2465, z 2015 r., poz. 283 i poz. 2595) oraz § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały
Nr XLIII/1142/2010 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa KujawskoPomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae
et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 814),
na wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wyróżnić Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W województwie kujawsko-pomorskim życie i mienie mieszkańców ochrania i ratuje
blisko 28 tysięcy strażaków ochotników, w tym ponad trzy tysiące kobiet. Tworzą oni
886 ochotniczych straży pożarnych, spośród których 209 włączonych jest do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Każda OSP jest samodzielną, dobrowolnie utworzoną
organizacją o statusie stowarzyszenia. W Kujawsko-Pomorskiem zdecydowana większość
z nich zrzesza się w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP.
Ochotnicze organizacje strażaków mają często ponad stuletnią historię, choć ich
początki sięgają często okresu zaborów. Z czasem stały się one nie tylko jednostkami
ratowniczymi, ale również ośrodkami tradycji polskiej, pomocy sąsiedzkiej, samorządności
obywatelskiej. Szczególnie bezcenne było przechowanie świadomości narodowej i myśli
patriotycznej. Jak oceniają historycy około 65 tysięcy strażaków wstąpiło w 1918 roku do
polskich formacji wojskowych, walcząc o niepodległość Polski. W owym czasie narodziła się
dewiza, do dziś wśród strażaków ochotników poważana i praktykowana ‒ „Bogu na chwałę
ludziom na pożytek”.
Ruch ochotniczych straży pożarnych to także działalność sportowa, praca oświatowa,
inicjatywy w sferze kultury. W naszym województwie 43 orkiestry dęte uroczystości i święta
uświetniają. Przy strażach istnieje 27 zespołów artystycznych i 31 zespołów sportowych.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej cieszy się wielkim poparciem i zaufaniem
społecznym. Bez względu na przemiany historyczne czy ustrojowe druhowie OSP
nieprzerwanie stoją na straży bezpieczeństwa i konsolidują lokalną społeczność. Nieustanna
gotowość do niesienia pomocy potrzebującym i ofiarne działanie na rzecz drugiego człowieka
to największe wartości ich służby. Działają wszechstronnie w społecznościach lokalnych. Są
aktywni w działalności społecznej i kulturalnej. Kultywują tradycje i przekazują kolejnym
pokoleniom wartości, które niesie za sobą strażacki mundur. Uczą współpracy
i solidarności. Odwaga i poczucie odpowiedzialności, jakimi wyróżniają się członkowie OSP
sprawiają, iż są Oni wzorem dla wszystkich adeptów straży pożarniczej oraz młodych
mieszkańców naszego Regionu. Ich działalność daje świadectwo ofiarności i pełnej
poświęcenia służby dla całej społeczności lokalnej, jako wzór godny do naśladowania.
Mając na względzie niekwestionowaną rolę jaką odgrywa OSP w historii ruchu
społecznego oraz krzewieniu wartości i tradycji narodowych, uznajemy za stosowne, w roku
jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uhonorować Oddział
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa KujawskoPomorskiego Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae
et Pomeraniae.
Dziękujmy za służbę wszystkim druhom słowami H. Myśliborskiego:
Cześć Ci, strażaku! Cześć Ci, rycerzu!
Niechaj Bóg sprzyja Twej zbożnej pracy!
Dumnie swe czoło wznieść możesz w górę.
Cześć Wam, kochani, dzielni strażacy!

