
UCHWAŁA NR 313/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu Adamowi Tlałce

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie 
ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową - 
"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Panu Adamowi Tlałce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Id: 3A35277D-3D7A-4B45-9481-8FEE1E9FDE37. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Druh Adam Tlałka od 1968 r. jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie. Wiele lat
pełnił funkcję Naczelnika jednostki, a obecnie jest jego Prezesem. Od kilku lat zajmuje także stanowisko
Komendanta Gminnego OSP. Pracując przez 17 lat jako zawodowy strażak zdobył niezmiernie bogatą wiedzę
oraz ogromny dorobek zawodowy. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z młodszym pokoleniem,
przekazując umiejętności strażakom ochotnikom OSP w Muszynie, OSP Złockiem, OSP Żegiestów, OSP
Szczawnik i OSP Milik. W 2010 oraz 2014 roku kierował działaniami operacyjnymi podczas klęsk
żywiołowych, które nawiedziły region Muszyny. Pomimo zasłużonego wieku do dzisiaj, czynnie bierze udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie Gminy Muszyna, jak i poza jej granicami (Słowacja).
Jego działalność nie opiera się tylko na akcjach ratowniczo-gaśniczych. Czynnie zajmuje się organizacją
szkoleń i ćwiczeń dla strażaków.

Pan Adam Tłaka udziela się również społecznie i charytatywnie. Pełniąc funkcję Komendanta Gminnego
organizuje obchody Dnia Strażaka, aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na
modernizację OSP w Miliku, OSP w Szczawniku oraz OSP w Muszynie. Przyczynił się także do podniesienia
standardów przygotowania do gotowości bojowej OSP Muszyna poprzez starania o pozyskanie środków na
nowoczesny sprzęt pożarniczy. W swoich licznych obowiązkach nie zapomina o najmłodszych.. Wygłasza
prelekcje i pogadanki na temat bezpieczeństwa przedszkolakom, uczniom szkół i ochotnikom z Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.

Za swoje osiągnięcia i zasługi Pan Adam Tlałka był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Wśród licznych
odznaczeń znajduje się Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP, a także: Złoty
Medal „Zasługi dla pożarnictwa” oraz Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” –
przyznane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zaangażowanie pana Adama Tlałki wykracza
daleko poza obowiązki zawodowe. To osoba otwarta i pomocna. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok ludzkiej
krzywdy. Swoją postawą daje świadectwo wiernej służby, a zdobyte umiejętności bez zawahania wykorzystuje
społecznie.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana Adama Tlałki został
złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
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