Protokó
Z przeprowadzonego walnego zgromadzenia Ochotniczej Stra y Po arnej Biela sko- ckiej
odbytego w budynku szkolnym w kach dnia 29 pa dziernika 1893 pod przewodnictwem
Ja nie Wielmo nego Pana Antoniego Wrotnowskiego w ciciela dóbr Bielany,
ki w
obecno ci P.P. Za ycieli stra y: Piotra Bia ka, Stanis awa Kowalskiego i Jana Mastalerza,
tudzie cz onków ochotniczej stra y zgromadzonych w liczbie osiemnastu.
Porz dek dzienny:
1. Zgromadzonym cz onkom stra y ochotniczej odczyta p. Stanis aw Kowalski nauczyciel
statut Towarzystwa Ochotniczej Stra y Po arnej zatwierdzony ze skryptem Wysokiego
c.k. Namiestnictwa z d. 11 pa dziernika 1893 l. 79224. i regulamin.
2. Prezesem swym wybra o towarzystwo przez aklamcy Ja nie Wielmo nego Pana
Antoniego Wrotnowskiego w ciciela dóbr, Kasyerem Wielebnego Ksi dza Ignacego
Waszkiewicza Proboszcza w Bielanach, sekretarzem Piotra Bia ka nauczyciela w kach,
naczelnikiem stra y p. Stanis awa Kowalskiego nauczyciela w Bielanach, tego zast pc
p. Jana Mastalerza ogrodnika w kach.
W sk ad wydzia u oprócz powy szych Panów wybrano p. Piotra Ostrowskiego rz dc
dóbr Bielany, ki - wszystkich jednomy lno ci g osów.
3. W osobnej sprawie rodków do osi gni cia celu towarzystwa uchwalono odnie si z
pro
do wietnego Towarzystwa wzajemnych ubezpiecze od ognia w Krakowie, do
wietnej Rady powiatowej w Bia ej, do wietnego Zwi zku krajowego ochotniczych
stra y po arnych, do gmin Bielany i ki w ko cu osób przychylnych Towarzystwu.
W sprawie umundurowania cz onków czynnych ty. spodni i bluzek uchwalono by ka dy
cz onek postara si o takie w asnym kosztem.
4. Z powodu braku w asnej sikawki Towarzystwa zezwoli Ja nie Wielmo ny Pan Antoni
Wrotnowski Prezes, na u ywanie w ka dej chwili sikawki b cej jego w asno ci . Na
tem porz dek obrad wyczerpano, a niniejszy protokó odczytano i podpisano.
W kach dnia 29 pa dziernika 1893
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