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Ireneusz Niedzwiecki  
 
                Wyróżniony „strojeckimi siyndami” w 2016r. 
 
      Ze Strojcem związany od 24-02-1990 roku przez małżeństwo z Barbarą, 
oczywiście nie licząc ponad sześcio -  miesięcznego okresu narzeczeństwa.  Już jako 
nastolatek 18-02-1984 roku wstąpił do straży co prawda było to na Mostkach w gminie 
Rudniki ale jak widać straż kochał od najmłodszych lat. 
     Po pożarze na Tokarach w lipcu 1995 roku wstępuje do OSP w Strojcu. Półtora roku 
później bo w 1997roku zostaje członkiem zarządu tej straży i jednocześnie 
gospodarzem sali balowej i zaplecza kuchennego. Funkcję gospodarz pełni 
nieprzerwanie ponad czternaście i pół roku. Członkiem zarządu jest nadal, a od sześciu 
lat zastępcą  prezesa zarządu OSP w Strojcu. W tym samym okresie jest również 
opiekunem „Młodzieżowej drużyny pożarniczej” drużyna ta: w 2012 r. zajęła                              
I miejsce, w 2013 r. III miejsce, w 2014 r. IV miejsce, na ”Gminnych Zawodach 
Pożarniczych”.Sam żartuje i mówi że na zawodach bywało różnie i ostatnie miejsce 
też się udało zdobyć.   
     Jest jednym z najbardziej oddanych ludzi straży. Nigdy nie żałuje czasu jaki  oddaje 
jej od wielu lat , praktycznie żadna praca przy remizie nie może się odbyć bez jego 
udziału. Warto  wspomnieć o remontach: zaplecza socjalno – kuchennego,zaplecza 
garażowego,sali balowej i wielu,wielu innych. Jego praca społeczna została doceniona: 
21-02-2006 roku został odznaczony  odznaką „Strażak Wzorowy”, 18-02-2008 roku 
brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 24-08-2008 roku odznakom „Za 
wysługę 20 – lat”. 
     Jednocześnie od czternastu lat jest członkiem Strojeckiej Grupy Teatralnej 
„Klepisko”. Jak sam mówi zagrał już w tym teatrze dwanaście ról. Zawsze skory do 
pomocy przy każdej organizowanej imprezie środowiskowej. W ostatnim czasie jest 
jednym z sympatyków „oczka wodnego”. Trudno docenić jego pracę. Może służyć 
innym za przykład jak można pracować dla swojej  małej ojczyzny.  Myślę, że 
mieszkańcy Strojca to widzą i doceniają. Zawsze wesoły z poczuciem humoru. Tym 
pozytywnym nastawienia do życia potrafi się dzielić z innymi. Zasługuje na to, by 
otrzymać trofeum „strojeckie siyndy” dla ludzi zasłużonych dla wsi Strojec.  Gratuluje 
panie Ireneuszu. 
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