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Warszawa, dnia 26-04-2018 r.

Liczba zgłoszeń do Konkursu FLORIANY wg województw:


Dolnośląskie – 22



Kujawsko-pomorskie – 9



Lubelskie – 9



Lubuskie – 3



Łódzkie – 13



Małopolskie – 31



Mazowieckie – 45



Opolskie – 14



Podkarpackie – 14



Podlaskie – 1



Pomorskie – 15



Śląskie – 19



Świętokrzyskie – 6



Warmińsko-mazurskie – 7



Wielkopolskie – 30



Zachodniopomorskie – 18

Lista nominowanych w dwunastu kategoriach, w ramach których oceniono inicjatywy
zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY:
I.

Infrastruktura


zrealizowane samodzielnie:
o

OSP w Miejscu Odrzańskim, gmina Cisek, powiat kędzierzyńskokozielski, woj. opolskie, za inicjatywę "Budowa placu ćwiczeń i parkingu
przed remizą OSP Miejsce Odrzańskie",

o

OSP Sulejówek, gmina Sulejówek, powiat miński, woj. mazowieckie, za
inicjatywę "Remont sali widowiskowej na potrzeby lokalnej
społeczności".

„FLORIANY” Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów
Biuro prasowe konkursu: Nina Mirgos-Kilanowska
tel. kom. +48 606-337-139; E-mail: rzecznik@zosprp.pl, rzecznik@zosprp.org.pl



II.

o

OSP Niecieplin, gmina Garwolin, powiat garwoliński, woj. mazowieckie,
za inicjatywę "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Niecieplin",

o

OSP Brzezówka, gmina Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski, woj.
podkarpackie, za inicjatywę "Infrastruktura miejsca na przestrzeni lat
90 lat OSP w Brzezówce".

Bezpieczeństwo




III.

zrealizowane z partnerami:

zrealizowane samodzielnie:
o

OSP w Karsinie, gmina Karsin, powiat kościerski, woj. pomorskie,
za inicjatywę "Wieś bezpieczna, wieś wesoła, bezpieczeństwo
od przedszkola",

o

OSP Stołpno Międzyrzec Podlaski, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat
bialski, woj. lubelskie, za inicjatywę "Pływający Strażacy",

o

OSP w Niegowonicach, gmina Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie,
za inicjatywę "Pomagam naturalnie – nauka dróg i sposobów bezpiecznej
ewakuacji ludzi i zwierząt łączy pokolenia",

o

OSP
Chrzanów,
gmina
Chrzanów,
powiat
chrzanowski,
woj. małopolskie, za inicjatywę "Powiatowe Manewry Ratownicze".

zrealizowane z partnerami:
o

OSP Ujazd Górny, gmina Udanin, powiat średzki, woj. dolnośląskie,
za inicjatywę "Korytarz życia – włącz myślenie",

o

OSP w Jankowie Przygodzkim, gmina Przygodzice, powiat ostrowski,
woj. wielkopolskie, za inicjatywę "Będzie bezpieczniej – czujka
w każdym domu",

o

OSP Głowno, gmina miejska, powiat zgierski, woj. łódzkie, za inicjatywę
"Strefa Bezpieczna rodzinna rekreacja w Głownie".

Ochrona środowiska i ekologia




zrealizowane samodzielnie:
o

OSP w Tuchowie, gmina Tuchów, powiat tarnowski, woj. małopolskie,
za inicjatywę "Tuchowscy strażacy chronią, ratują i świecą przykładem",

o

OSP Sulejówek, gmina Sulejówek, powiat miński, woj. mazowieckie,
za inicjatywę "Termomodernizacja budynku OSP w Sulejówku",

o

OSP w Równem, gmina Strachówka, powiat wołomiński,
woj. mazowieckie, za inicjatywę "Odpady zbieramy Równe czyste
mamy".

zrealizowane z partnerami:
o

OSP Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto,
woj. mazowieckie, za inicjatywę "Pszczoły".

powiat

płoński,
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IV.

Estetyka przestrzeni publicznej


zrealizowane samodzielnie:
o



V.

zrealizowane z partnerami:
o

OSP w Cendrowicach, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński,
woj. mazowieckie, za inicjatywę "Altanka – Letnie Miejsce Spotkań
Seniora",

o

OSP Rabiany, gmina Korytnica, powiat węgrowski, woj. mazowieckie,
za inicjatywę "Zagospodarowanie terenu przy OSP Rabiany".

Edukacja




VI.

nie wskazano nominacji

zrealizowane samodzielnie:
o

OSP Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie,
za inicjatywę "OSP w Dzikowcu – jedyna w Polsce, jako organ
prowadzący Zespół Szkół Społecznych",

o

OSP w Licheniu Starym, gmina Ślesin, powiat koniński,
woj. wielkopolskie, za inicjatywę "Alarm pożarowy to nie zabawa.
Koniec ewakuacji dla papierka",

o

OSP Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat
tomaszowski, woj. łódzkie, za inicjatywę "Bezpieczna dzielnica".

zrealizowane z partnerami:
o

OSP Brzeźnica Wola, gmina Dębica, powiat dębicki, woj. podkarpackie,
za inicjatywę "Akademia Małego Strażaka",

o

OSP Serpelice, gmina Sarnaki, powiat łosicki, woj. mazowieckie,
za inicjatywę "Grywalizacja – nauka i przygoda na wsi",

o

OSP w Gogolinie, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, woj. opolskie,
za inicjatywę "Od zucha do druha".

Sport, rekreacja i turystyka


zrealizowane samodzielnie:
o

OSP Ratownictwo Wodne w Pile, gmina Piła, powiat pilski,
woj. wielkopolskie, za inicjatywę "10. Dętkospływ Rzeką Gwdą",

o

OSP w Mykanowie, gmina Mykanów, powiat częstochowski,
woj. śląskie, za inicjatywę "Cross Zapaleńców – bieg terenowy
z przeszkodami",

o

OSP Świętoszówka, gmina Jasienica, powiat bielski, woj. śląskie,
za inicjatywę "Jak uchronić młodzież przed alkoholem".
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VII.

o

OSP Stary Kocin, gmina Mykanów, powiat częstochowski, woj. śląskie,
za inicjatywę "Rajd Rowerowy po Ziemi Kocińskiej",

o

OSP Wieruszów, gmina Wieruszów, powiat wieruszowski, woj. łódzkie,
za inicjatywę "I Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn
Pożarniczych",

o

OSP Topola Mała, gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski,
woj. wielkopolskie, za inicjatywę "Zawody kolarskie z okazji Święta
strażaka – Tour de Topola".

Kultura i tradycja




VIII.

zrealizowane z partnerami:

zrealizowane samodzielnie:
o

OSP Grodzisko, gmina Strzelce Opolskie, powiat
woj. opolskie, za inicjatywę "Kabaret Zgrani Fojermani",

strzelecki,

o

OSP Bródki, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie,
za inicjatywę "Bródki ziemia Ojców Naszych".

zrealizowane z partnerami:
o

OSP Łążyn, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński, woj. kujawskopomorskie, za inicjatywę "Teatr jako międzypokoleniowa integracja
społeczności lokalnej",

o

OSP
Siemczyno,
gmina
Czaplinek,
powiat
drawski,
woj. zachodniopomorskie, za inicjatywę "Wieniec dożynkowy w kulturze
i tradycji wsi",

o

OSP Łyczanka, gmina Siepraw, powiat myślenicki, woj. małopolskie,
za inicjatywę "Życie teatralne strażnicy",

o

OSP Maków, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie,
za inicjatywę "Spotkajmy się w Makowskiej Izbie Ludowej".

Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna




zrealizowane samodzielnie:
o

OSP w Golczewie, gmina Golczewo, powiat kamieński,
woj. zachodniopomorskie, za inicjatywę "Odważni. Sumienni. Pracowici
– Dni Otwarte OSP Golczewo",

o

OSP w Dziergowicach, gmina Bierawa, powiat kędzierzyńsko-kozielski,
woj. opolskie, za inicjatywę "Młodzież uczy seniorów".

zrealizowane z partnerami:
o

OSP Dąbrówka Tuchowska, gmina Tuchów, powiat tarnowski,
woj. małopolskie, za inicjatywę "Kreujemy, budujemy i umacniamy
aktywne społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów",

o

OSP w Krowicy Hołodowskiej, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski,
woj. podkarpackie, za inicjatywę "Moja pasja moją szansą – czyli jak
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przez własne zainteresowania i pasje rozwijać siebie oraz lokalną
społeczność",
o

IX.

Innowacje oraz integracja cyfrowa




zrealizowane samodzielnie:
o

GPR
OSP
Wołczkowo,
gmina
Dobra,
powiat
policki,
woj. zachodniopomorskie, za inicjatywę "Aplikacja Centrum Akcji",

o

OSP w Kwilczu, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki,
woj. wielkopolskie, za inicjatywę "Filmy edukacyjne MDP im. Druha
Alojzego Kozy w Kwilczu".

zrealizowane z partnerami:
o

X.

nie wskazano nominacji

Współpraca zagraniczna




XI.

OSP w Jabłoniu, gmina Jabłoń, powiat parczewski, woj. lubelskie,
za inicjatywę "Razem znaczy smacznie i zdrowo".

zrealizowane samodzielnie:
o

OSP w Czarnej Dąbrówce, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski,
woj. pomorskie, za inicjatywę "Strażacka przyjaźń bez granic",

o

OSP w Lotyniu, gmina Okonek, powiat złotowski, woj. wielkopolskie,
za inicjatywę "Wspólne ćwiczenia strażackie szansą na rozwój
współpracy polsko-niemieckiej",

o

OSP w Gdowie, gmina, powiat, woj., za inicjatywę "Polak, Niemiec –
dwa bratanki – polsko-niemiecka wymiana młodzieży pomiędzy
członkami MDP".

zrealizowane z partnerami:
o

OSP w Budzowie, gmina Stoszowice, powiat
woj. dolnośląskie, za inicjatywę "Współpraca bez granic",

ząbkowicki,

o

OSP Istebna-Centrum, gmina Istebna, powiat cieszyński, woj. śląskie,
za inicjatywę "Strażacy bez granic",

o

OSP Nowa Wieś Kłodzka, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki,
woj. dolnośląskie, za inicjatywę "Palimy się do współpracy".

Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca


Carlsberg Supply Company Polska S.A., woj. małopolskie, zgłoszony przez
OSP w Łoniowej,



Zakład Handlowo-Usługowo-Transportowy Marek
wielkopolskie, zgłoszony przez OSP w Licheniu Starym,

Klimczak,

woj.
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XII.



Prezes Zarządu Komplementariusza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MatBud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rozgartach,
woj. kujawsko-pomorskie, zgłoszony przez OSP w Toporzysku,



Starostwo Powiatowe w Płocku, woj. mazowieckie, zgłoszone przez OSP
w Staroźrebach, OSP w Wyszogrodzie i OSP w Zągotach.

Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"


OSP w Brochocinie, gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie,



OSP w Czarnej Dąbrówce, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski,
woj. pomorskie,



OSP Daniszyn,
woj. wielkopolskie,



OSP w Dziergowicach, gmina Bierawa, powiat kędzierzyńsko-kozielski,
woj. opolskie,



OSP Dzierżążno, gmina Kartuzy, powiat kartuski, woj. pomorskie,



OSP Książenice,
woj. mazowieckie,



OSP w Łopusznie, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie,



OSP w Malanowie, gmina Malanów, powiat turecki, woj. wielkopolskie,



OSP w Nowej Rudzie, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie,



OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór
Mazowiecki, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,



OSP w Sobiałkowie, gmina Miejska Gorka, powiat rawicki, woj. wielkopolskie,



OSP Warta, gmina Warta, powiat sieradzki, woj. łódzkie,



OSP Wola Koszucka, gmina Lądek, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.

gmina

gmina

Ostrów

Grodzisk

Wielkopolski,

Mazowiecki,

powiat

powiat

ostrowski,

grodziski,

Dziękujemy wszystkim Druhnom i Druhom Ochotnikom za tak ogromne zainteresowanie
Konkursem i poświęcenie swego cennego czasu na przygotowanie kwestionariuszy z opisami
przeprowadzonych prospołecznych inicjatyw!
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