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wi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w roku 2005 zrealizowa³ szereg zadañ zapisanych
w uchwale programowej XI Zjazdu Krajowego ZOSP RP.
W zakresie pog³êbiania wiedzy i wymiany doœwiadczeñ zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce
dzia³ania:
l 13–14 lutego – narada z dyrektorami ZOW ZOSP RP, podczas której przeprowadzone by³y
pokazy pojazdów ratowniczo-gaœniczych oraz omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy:
– „Wymagania dla samochodów po¿arniczych na podwoziu terenowym wed³ug normy
PN-EN 1846”;
– „Normy europejskie na samochody po¿arnicze”;
– „Certyfikacja wyrobów s³u¿¹cych do ochrony przeciwpo¿arowej w œwietle przepisów
obowi¹zuj¹cych po wejœciu Polski do Unii Europejskiej";
– „Zakres opinii (Star 266) wydanych przez CNBOP na rzecz firm zabudowuj¹cych”;
l 9–12 marca – seminarium nt. „Nowoczesne techniki ratownictwa i wyposa¿enie stra¿akaratownika”.
W 2005 r. przeszkolono w zakresie ratownictwa medycznego:
– na kursach podstawowych 2477 cz³onków OSP (organizowanych przez Biura Zarz¹dów Oddzia³ów Wojewódzkich);
– na kursach recertyfikacyjnych – 558 stra¿aków-ratowników (przeszkolonych przez Zarz¹d
G³ówny).
Na bazie Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie zorganizowane zosta³y kursy szkoleniowe dla
m³odszych ratowników i ratowników. Uprawnienia uzyska³o: m³odszego ratownika – 34 osoby,
a ratownika – 7 osób.
Zorganizowano dwa turnusy kursów dla p³etwonurków na stopieñ podstawowy prowadzonych przez instruktorów z OSP „Centrum” w Szczecinie i Wodnego Klubu P³etwonurków „Mares”
OSP Koszalin. Uprawnienia p³etwonurka P1 KDP/CMAS uzyska³o 74 cz³onków OSP.
W ramach pomocy w organizacji letnich obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP –
Zarz¹d G³ówny zorganizowa³ i przeprowadzi³ w oœrodku w Kirach szkolenia dla kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y oraz dla komendantów obozów MDP.
Podczas tych spotkañ omówiono projekt programu szkolenia MDP oraz tematy zwi¹zane z bezpieczeñstwem uczestników obozów i patologiami wystêpuj¹cymi wœród dzieci i m³odzie¿y.
Uprawnienia uzyska³o 79 wychowawców i 20 kierowników.
W 2005 r. Zarz¹d G³ówny ZOSP RP przeprowadzi³ procedury przetargowe i zakupi³ centralnie:
– 72 œrednie samochody ratowniczo-gaœnicze 4×2;
– 28 œrednich samochodów ratowniczo-gaœniczych 4×4;
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– 199 lekkich samochodów ratowniczo-gaœniczych 4×2;
– 32 lekkie samochody ratowniczo-gaœnicze 4×4.
G³ówne Ÿród³a finansowania programu to: MSWiA, firmy ubezpieczeniowe (z ustawy), PZU
SA, NFOŒiGW, WFOŒiGW. We wszystkich programach znacz¹cy wp³yw maj¹ œrodki finansowe
w³asne z ochotniczych stra¿y po¿arnych i urzêdów gmin.
Tabela 62. Sprzêt i wyposa¿enie osobiste stra¿aka OSP zakupione w 2005 r. ze œrodków firm ubezpieczeniowych
Lp.

Nazwa sprzêtu

Liczba

1.

Motopompy

40

2.

Motopompa p³ywaj¹ca

203

3.

Aparat oddechowy

268

4.

Agregat pr¹dotwórczy

198

5.

Walizka do ratownictwa przedlekarskiego

121

6.

Zestaw PSP R1

149

7.

Ubranie specjalne

624

8.

Pi³a do drewna

218

9.

Pi³a do betonu i stali

142

10.

Radiotelefon GP 360

428

11.

Radiotelefon samochodowy

266

12.

Pompa szlamowa

286

13.

Sprzêt do ratownictwa technicznego

96

14.

Drabiny po¿arnicze dwuczêœciowe z elementem podporowym

40

15.

Ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie

16.

Tor na zawody

5
26

Przy wspó³udziale Komisji Techniczno-Ratowniczej ZOSP RP zrealizowano opracowanie pt.
„Normatyw wyposa¿enia ratowników ochotniczych stra¿y po¿arnych” przygotowany przy
wspó³udziale CNBOP w Józefowie i ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego. Dokument ten zosta³
przyjêty uchwa³¹ Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 28 czerwca 2005 r.
Dziêki programowi karosacji (zabudowy) samochodów ratowniczo-gaœniczych dla OSP do podzia³u bojowego w 2005 r. trafi³o 300 samochodów.
W ramach wdra¿ania programu unifikacji i standaryzacji sprzêtu po¿arniczego funkcjonuj¹cego w jednostkach w³¹czonych do KSRG oraz wspó³pracy z KG PSP i CNBOP – ZG ZOSP RP
prowadzi nadzór nad przebiegiem procesu zabudowy samochodów po¿arniczych dla OSP.
Na prze³omie lat 2005/2006 powsta³o drugie wydanie „Wymagañ dla samochodów ratowniczo-gaœniczych dla OSP”.
Zwi¹zek OSP RP opracowa³ cztery programy dotycz¹ce zakupu sprzêtu i urz¹dzeñ ratowniczych przydatnych dla ochotniczych stra¿y po¿arnych w ramach pozyskiwanych œrodków finansowych (MSWiA, NFOŒiGW i firm ubezpieczeniowych), które realizowane s¹ w oparciu o zawierane umowy i porozumienia:
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l Program karosacji (zabudowy) – proces produkcyjny, w wyniku którego na podwoziu sa-

mochodu (ciê¿arowego „cywilnego”) powstaje samochód ratowniczo-gaœniczy. Najczêœciej odbywa siê to na zasadzie zamontowania na ramie samochodu nadwozia ratowniczo-gaœniczego, wyposa¿eniu go w zbiornik wodny, autopompê, skrytki, uchwyty i inne akcesoria. Pocz¹tek realizacji programu 1997 r.
l Program dotycz¹cy wyposa¿ania ochotniczych stra¿y po¿arnych w lekkie samochody
ratowniczo-gaœnicze, który jest prowadzony od 1998 r.
l Program dotycz¹cy wyposa¿ania ochotniczych stra¿y po¿arnych w œrednie samochody
ratowniczo-gaœnicze prowadzony od 2003 r.
l Program dotycz¹cy wyposa¿ania ochotniczych stra¿y po¿arnych w sprzêt ratowniczy,
ochrony osobiste i indywidualne stra¿aka.
Biuro Zarz¹du G³ównego ZOSP RP przejê³o wiêkszoœæ obowi¹zków dotycz¹cych procedury
przekazywania przez MON ochotniczym stra¿om po¿arnym podwozi samochodów do karosacji. W wyniku zawartego w tej sprawie porozumienia, OSP mog¹ wnioskowaæ o nieodp³atne
przekazanie mienia ruchomego MON bezpoœrednio do ZG ZOSP RP. Wszystkie wnioski rejestrowane s¹ i bilansowane, a nastêpnie przedk³adane Ministerstwu Obrony Narodowej w postaci zbiorczego wniosku ZOSP RP o przekazanie mienia ruchomego w iloœciach i rodzajach wynikaj¹cych z bilansu.
W 2005 r. do OSP trafi³o 121 profesjonalnych walizek do ratownictwa przedlekarskiego.
Sprzêt ten zosta³ ujêty na liœcie sprzêtu przeznaczonego do zakupu z dop³at¹ ze œrodków firm
ubezpieczeniowych, jako jeden z najbardziej potrzebnych w OSP. Dodatkowo ZOSP RP pozyska³ sprzêt medyczny (m.in. Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP-R1 i nosze) od Fundacji
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w liczbie 78 sztuk, które uroczyœcie zosta³y przekazane
dla OSP.

Wytwórnia Umundurowania Stra¿ackiego w Brzezinach d¹¿y do œcis³ej wspó³pracy
z oddzia³ami wojewódzkimi Zwi¹zku, czego wyrazem s¹ liczne akcje promocyjne, konkursy, nagrody, wystawki itp.:
– opracowanie programu –„ZOSP RP, jako sieæ sprzeda¿y ”;
– podpisanie umów „lojalnoœciowych” z biurami ZOW ZOSP RP;
– udzia³ WUS w miêdzynarodowych targach INTERSCHUTZ 2005;
– udzia³ WUS w III Edycji Brzeziñskiego Tygodnia Mody;
– udzia³ w Sympozjum Pañstw Naddunajskich – Mys³owice;
– wystawa podczas III Mistrzostw Polski Stra¿aków Ochotników STHIL TIMBERSPORTS;
– udzia³ w 25 przetargach w ramach zamówieñ publicznych;
– wystawki wyrobów WUS podczas corocznych obchodów Dnia Stra¿aka i imprez stra¿ackich;
– ufundowanie nagród na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej (Rakszawa), VIII Ogólnopolskim Konkursie radiowym pt. „Stra¿acy ochotnicy – nie tylko gasz¹”, w V Krajowych i II Europejskich Zawodach Sikawek Konnych (Cichowo), III Mazowieckich Zawodach Sikawek Stra¿ackich (Garwolin) oraz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy po¿arom”,
Krajowej Wystawie Filatelistycznej „Stra¿acy i ich sojusznicy”;
– udzia³ przedstawicieli WUS (prezentacje) w naradach z prezesami i komendantami PSP
(Gdañsk, Olsztyn) oraz z instruktorami ZOSP RP w Kirach;
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– liczne promocje dla Oddzia³ów Zarz¹dów Wojewódzkich i Biur Terenowych ZOSP RP np. promocja „walentynkowa”, „prezent gwiazdkowy” dla najlepszego województwa;
– wyró¿nienie najlepszego z Biur Zarz¹dów Oddzia³ów Wojewódzkich i Biur Terenowych ZOSP
RP nagrodami zwi¹zanymi ze sprzeda¿¹ premiowan¹ za 2004 r.;
– og³oszenia-reklamy w „Stra¿aku”, „Przegl¹dzie Po¿arniczym”, „Stra¿aku Mazowieckim”, „Promotorze” i „W Akcji” – czasopismo targowe. Opracowanie nowych materia³ów reklamowych
(torebka na telefon komórkowy – na rêkê, plecaczek – przywieszka do kluczy).
Dzia³alnoœæ produkcyjna WUS w 2005 r.:
l uzyskanie certyfikatów oceny typu WE na ubranie ochronne-specjalne WUS-4 model
WUS-4/S/G, WUS-4/S/T, WUS-4/O/G, WUS-4/O/T (certyfikat IIMW-1406-0001-C/2004);
l szycie dla kontrahentów zagranicznych ró¿nych modeli ubrañ ochronnych i czapek;
l opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej ubrania ochronnego z odpinan¹
podpink¹ ³¹cznie z uzyskaniem pozytywnej opinii po przejœciu próby deszczu tego ubrania
w CNBOP w Józefowie;
l opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznych kapelusza stra¿aka PSP oraz
ubrania specjalnego dla kadry dowódczo-sztabowej (KDS);
l zakup nowych maszyn prasowalniczych do prasowania czapek i form do zaprasowywania
kieszeni, w celu poprawy jakoœci produkowanych wyrobów;
l wprowadzanie zmian technologicznych w produkowanym asortymencie maj¹cych na celu
zwiêkszenie wydajnoœci i poprawê jakoœci;
l wprowadzenie drukowania wszywek informacyjnych, ostrzegawczych i numerków kontrolnych we w³asnym zakresie;
l przeanalizowanie i poprawienie uk³adów kroju – zmniejszenie zu¿ycia i obni¿enie kosztów
materia³owych;
l przygotowanie i odszycie kombinezonu z odpinan¹ bluz¹ dla Cif;
l przygotowanie ró¿nych wzorów ubrañ dla orkiestr zgodnie z sugestiami kapelmistrzów.
4 maja na placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego odby³y siê uroczystoœci z udzia³em przedstawicieli
rz¹du RP, samorz¹dów i w³adz Zwi¹zku OSP RP. Podczas nich Fundacja Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy przekaza³a ochotniczym stra¿om po¿arnym zestawy do ratownictwa
medycznego (78 szt.).
Zarz¹d G³ówny ZOSP RP wspólnie z Redakcj¹ Roln¹ I Programu PR i przy udziale Stowarzyszenia Radia Publicznego zorganizowa³ VIII Ogólnopolski Konkurs Radiowy pt. „Stra¿acy ochotnicy
nie tylko gasz¹”. Wziê³o w nim udzia³ 32 dziennikarzy radiowych z 14 rozg³oœni PR, nadsy³aj¹c
70 reporta¿y dŸwiêkowych dotycz¹cych ró¿norodnej dzia³alnoœci ogniw Zwi¹zku i cz³onków OSP.
Nagrody laureatom – poza organizatorami – przyznali m.in.: wicepremier Rady Ministrów, szef
Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, minister spraw wewnêtrznych i administracji, minister kultury, dyrektor generalny Lasów Pañstwowych, komendant g³ówny PSP oraz Parlamentarny oraz
Senacki Zespó³ Stra¿aków.
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP wspólne z SA PSP w Krakowie zorganizowa³y X Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny pt. „Nasza stra¿ po¿arna”, na który odpowiedzia³o 24 autorów, nadsy³aj¹c
95 interesuj¹cych zdjêæ.
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Na bie¿¹co modyfikowana i uzupe³niana jest strona Internetowa Zwi¹zku www.zosprp.pl.
Pojawiaj¹ siê tam m.in. regulaminy i wytyczne oraz opinie radcy prawnego.
Rok 2005 to przygotowanie i udzia³ dru¿yn OSP, KDP i MDP w Olimpiadzie Stra¿ackiej w Vara¿din. Przygotowano (w WUS) wyposa¿enie osobiste zawodników, ustalono formy pomocy w organizacji wyjazdu, w tym finansowanie kosztów. W XIII Miêdzynarodowych Zawodach wed³ug
Regulaminu CTIF w Vara¿din wziê³o udzia³:
l 5 dru¿yn OSP w grupie A (OSP L¹dek II – woj. wielkopolskie, OSP Parczew – woj. lubelskie,
OSP Jordanów – woj. ma³opolskie, OSP Niechobrz Dolny I – woj. podkarpackie, OSP Kowalew – woj. wielkopolskie);
l 3 dru¿yny OSP w grupie B (OSP L¹dek III – woj. wielkopolskie, OSP Niechobrz Dolny II –
woj. podkarpackie, OSP Pszów – woj. œl¹skie);
l 2 dru¿yny kobiece (OSP Bucz – woj. wielkopolskie, OSP L¹dek I – woj. wielkopolskie);
l 2 dru¿yny MDP (OSP Skotniki – woj. œwiêtokrzyskie – dziewczêta, OSP Kawêczyn –
woj. wielkopolskie – ch³opcy).
Dru¿yny zdoby³y 6 z³otych, 3 srebrne i 1 medal br¹zowy. W prezentacji swego kraju dru¿yny
m³odzie¿owe zajê³y 1 miejsce (program przygotowa³a druhna Halina Œwiêch z Komisji Kultury
ZG).
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku wspiera ró¿ne formy rywalizacji sportowej wspomagaj¹c finansowo
ich organizatorów i nagradzaj¹c laureatów. W roku 2005 wspó³organizowa³ nastêpuj¹ce imprezy:
– IV Indywidualne Mistrzostwa Polski S³u¿b Mundurowych w Szachach – 20–24 kwietnia
w Jarno³tówku;
– VI Memoria³ Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke – 10–12 czerwca w Starym Drawsku
k. Czaplinka;
– XXXIII Miêdzynarodowe Mistrzostwa Stra¿aków-P³etwonurków – 10–12 czerwca w Starym
Drawsku k. Czaplinka;
– I Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym – Kurów;
– I Ogólnopolskie Zawody Wodnych Dru¿yn Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych – 15–17 lipca
w Murzynowie k. P³ocka;
– III Mistrzostwa Polski Stra¿aków Ochotników Stihl TimberSports – 31 lipca w Rewalu;
– XI Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeñ M³odzie¿owych – 27–28 sierpnia
we Wroc³awiu;
– V Krajowe Zawody Sikawek Konnych – 14 sierpnia w Cichowie;
– IV Euroregionalne Mistrzostwa Polski Stra¿aków-P³ewonurków – 1–4 wrzeœnia w Bornem Sulinowie.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom” rozszerzony zosta³ na trzy grupy – zgodnie z systemem edukacji. W finale krajowym wprowadzono dwa zadania praktyczne w czêœci ustnej (z zakresu pierwszej pomocy oraz techniki po¿arniczej). XXVIII
fina³ OTWP odby³ siê w dniach 27–29 maja w Rakszawie k. £añcuta, woj. podkarpackie. Zwyciêzcami zostali:
– w grupie szkó³ podstawowych – Jakub Ratajczak, woj. lubuskie;
– w grupie gimnazjum – Sylwester Ostrowski, woj. œwiêtokrzyskie;
– w grupie szkó³ ponadgimnazjalnych – Micha³ Popowicz, woj. wielkopolskie.
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Nagrody dla laureatów ufundowali: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP, Komenda G³ówna PSP,
Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych, Wytwórnia Umundurowania Stra¿ackiego w Brzezinach, PPHU „Ma³y Stra¿ak” oraz redakcja pisma „Stra¿ak”. Wszyscy uczestnicy fina³u otrzymali
dyplomy i upominki.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Po¿arom” wziêli udzia³
w kolejnym plenerze artystycznym zorganizowanym w lipcu w Suwa³kach. M³odzie¿ doskonali³a
swój warsztat artystyczny, poznawa³a tradycje, kulturê i zbytki Suwalszczyzny. Tradycyjnie te¿
przygotowa³a widowisko teatralne oraz wystawê poplenerow¹. Spotkanie laureatów kolejnego
konkursu odby³o siê 3 grudnia w Warszawie. Dziêki ¿yczliwoœci Oddzia³u Warszawskiego
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków wystawa nagrodzonych prac zosta³a zorganizowana w Klubie „U Artystów”. M³odzie¿ i opiekunowie zwiedzili Warszawê i Zamek Królewski. Prace laureatów wydane zosta³y w postaci kalendarzyków i kart pocztowych. Prezentowane s¹ podczas ró¿nych spotkañ dzia³aczy w ramach realizacji kalendarza imprez programowych.
W roku 2005 we wspó³pracy z MON, a konkretnie dowództwa 14. Suwalskiego Pu³ku Artylerii
Przeciwpancernej im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Suwa³kach, zorganizowana zosta³a Ogólnopolska Spartakiada MDP w sportach obronnych. Spartakiada odby³a siê w dniach 6–8 lipca
z udzia³em 5 dru¿yn dziewczêcych MDP i 17 dru¿yn ch³opiêcych MDP reprezentuj¹cych ochotnicze stra¿e po¿arne z 9 województw. W klasyfikacji generalnej zwyciê¿y³y dru¿yny z Miêdzyrzeca
Podlaskiego, woj. lubelskie – dziewczêta z OSP Sto³pno, ch³opcy z OSP Sto³pno 1, które uzyska³y
tym samym prawo reprezentowania Zwi¹zku na XI Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeñ M³odzie¿owych o nagrodê ministra obrony narodowej i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego we Wroc³awiu.
Uzyskanie przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku statusu jednostki centralnej dotuj¹cej wyminê m³odzie¿y z funduszy Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y wp³ywa na usprawnienie organizowania tej wspó³pracy. W roku 2005 do jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy
M³odzie¿y wp³ynê³o 50 wniosków o dofinansowanie wymiany m³odzie¿y (20 programów
w Niemczech, 30 w Polsce) z województw: dolnoœl¹skiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego,
ma³opolskiego, opolskiego, pomorskiego, œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego, warmiñsko-mazurskiego, wielkopolskiego zachodniopomorskiego, ³ódzkiego i mazowieckiego. Ogó³em kwota przyznanych dotacji wynios³a 430 790 z³ 95 gr.
W dniach 24–26 czerwca w Krynicy-Zdroju odby³ siê XVIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr
OSP z udzia³em 20 orkiestr – laureatek przegl¹dów regionalnych (nie wziê³a udzia³u zakwalifikowana M³odzie¿owa Orkiestra ZHP-OSP z Uniejowa). Rywalizacja przebiega³a w dwóch kategoriach: konkursu koncertowego i parady marszowej. Orkiestry prezentowa³y te¿ wspólne wykonanie utworów po³¹czone ze wspólnym tañcem grup dziewczêcych. Laureatk¹ festiwalu zosta³a
orkiestra z OSP Dobrynin, zajmuj¹c pierwsze miejsca w obu kategoriach.
W dniach 1–3 lipca w Ciechocinku odby³ siê IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Stra¿ackiej,
w którym wziê³o udzia³ 23 zespo³ów i solistów. W klasyfikacji konkursowej zwyciê¿y³ zespó³ „Siedemnastka” z Tczewa.
Regionalne Spotkania Zespo³ów Artystycznych OSP zorganizowane zosta³y:
– 7 sierpnia, w Krynicy-Zdroju, woj. ma³opolskie;
– 4 wrzeœnia, w Zbójnej, woj. podlaskie;
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– 10 grudnia, w Ciechocinku, woj. kujawsko-pomorskie.
Wziê³o w nich udzia³ 35 zespo³ów. Oprawê muzyczn¹ zapewni³y orkiestry OSP: Okulice, P³oœnica i Mykanów oraz Grupa Taneczna „Kankan” z Koszêcina.
Kolejny XII Ogólnopolski Konkurs Kronik i Konkurs na pamiêtniki, wspomnienia, relacje
i opracowania „Z dziejów OSP” zosta³ podsumowany we Wroc³awiu w dniach 16–18 wrzeœnia.
Na konkurs wp³ynê³o ogó³em 112 kronik z 14 województw oraz 43 opracowania. Spotkaniu towarzyszy³a sesja popularno-naukowa prezentuj¹ca tradycje i historiê regionu, w tym organizacjê
ochrony przeciwpo¿arowej. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele Niemiec i Czech. Zaprezentowano wystawê przygotowan¹ przez OSP w Wolborzu oraz wystawy ZG ZOSP RP. Uczestnicy zwiedzili Wroc³aw, w tym Panoramê Rac³awick¹, Ostrów Tumski, Uniwersytet, Halê Ludow¹, Ogród
Japoñski i Rynek Starego Miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci
ksi¹¿ki „Pamiêæ i to¿samoœæ” Jana Paw³a II. W celu rozszerzenia prac badawczych nad dziejami
ochrony przeciwpo¿arowej przygotowany zosta³ projekt regulaminu konkursu na prace naukowe. Materia³y z sesji w Zielonej Górze oraz Wroc³awiu – uzupe³nione o fragmenty wspomnieñ
Boles³awa Chomicza – zaprezentowane zosta³y w V Zeszycie Historycznym ZG ZOSP RP.
W roku 2005 mia³a miejsce intensywna wspó³praca zagraniczna w ramach CTIF, któr¹ koordynuje Komisja Wspó³pracy Zagranicznej ZG ZOSP RP. Odby³y siê nastêpuj¹ce spotkania:
– w dniach 19–22 lipca – Zjazd Delegatów i Miêdzynarodowe Sympozjum CTIF. Zwi¹zek OSP RP
reprezentowa³ wiceprezes ZG ZOSP RP, prof. Marek Trombski;
– posiedzenie Komisji Miêdzynarodowych Zawodów Po¿arniczych w Vara¿din (uczestniczy³
Wies³aw Penk);
– trzy sympozja grupy pañstw naddunajskich CTIF. Podstawowy sk³ad grupy pañstw naddunajskich tworz¹: Austria, Czechy, Chorwacja, Wêgry, S³owacja, S³owenia, Niemcy, Serbia i Czarnogóra. W przypadku zainteresowania ze strony innych pañstw zapraszani s¹ równie¿ ich
przedstawiciele.
Gospodarzem pierwszego sympozjum, w dniach 18–20 marca by³ Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
OSP RP we wspó³pracy z Centralnym Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach i Komend¹ Wojewódzk¹ PSP w Katowicach. Spotkanie poœwiêcone by³o szeroko pojêtym porozumieniom
o wspó³pracy zawieranym przez organizacje po¿arnicze:
– w ramach kraju – ze strukturami rz¹dowymi, innymi organizacjami ratowniczymi, ekologicznymi i organizacjami zajmuj¹cymi siê pomoc¹ humanitarn¹;
– w obszarze miêdzynarodowym – z innymi krajowymi organizacjami po¿arniczymi, z organizacjami miêdzynarodowymi.
Obszarami omawianej wspó³pracy by³o: zwalczanie po¿arów, pomoc techniczna, wzajemna
pomoc w przypadku katastrof, szkolenie, kszta³cenie i dokszta³canie stra¿aków, zawody po¿arnicze,
media i czasopisma, pomoc fachowa, wymiana informacji, praca z m³odzie¿¹, rozwój techniczny,
badania, testy urz¹dzeñ technicznych i wyposa¿enia oraz zapobieganie po¿arom. Ponadto omówione zosta³y mo¿liwoœci pozyskiwania dotacji unijnych dla ochotniczych stra¿y po¿arnych na zakup sprzêtu ratowniczego, samochodów po¿arniczych i umundurowania stra¿aków. W sympozjum uczestniczy³y delegacje ze S³owenii, S³owacji, Czech, Chorwacji, Wêgier, Austrii, Niemiec
i Polski. Wzi¹³ w nim udzia³ wiceprezes CTIF – Ralf Ackermann. Podczas obrad pad³o wiele propozycji dotycz¹cych CTIF i dzia³ania grupy pañstw naddunajskich np.:
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– CTIF powinien byæ nadrzêdn¹ organizacj¹ reprezentuj¹c¹ interesy stra¿y po¿arnych na forum
Unii Europejskiej;
– CTIF powinien dysponowaæ wiêkszym bud¿etem;
– dzia³alnoœæ CTIF powinna byæ koordynowana przez specjalnie powo³ane do tego celu biuro.
Organizatorem drugiego sympozjum by³ Wêgierski Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnych. Odby³o siê ono
w dniach 6–7 kwietnia w Budapeszcie. Spotkanie poœwiêcone by³o omówieniu roli zwi¹zków
stra¿y po¿arnych w ochronie przeciwpo¿arowej w krajach cz³onkowskich grupy. Zwi¹zek OSP RP
reprezentowali wiceprezesi ZG ZOSP RP, prof. Marek Trombski i Zbigniew Meres oraz prezes
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP woj. œl¹skiego, Alojzy G¹siorczyk.
Kolejne, trzecie spotkanie odby³o siê w dniach 21–23 wrzeœnia na S³owacji. Tematykê sympozjum zdominowa³ problem m³odzie¿y w ochotniczych stra¿ach po¿arnych. Zwi¹zek OSP RP
reprezentowali: cz³onek Prezydium ZG ZOSP RP, Wies³aw Penk i prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP woj. œl¹skiego, Alojzy G¹siorczyk. Wa¿nym zagadnieniem by³ pomys³
powo³ania Komitetu Narodowego CTIF.
Przedstawiciele Komisji Wspó³pracy Zagranicznej uczestniczyli równie¿ w spotkaniach poœwiêconych zdobywaniu œrodków na dzia³alnoœæ ochotniczych stra¿y po¿arnych. W dniach
12–13 stycznia w Kirach goœcili przedstawiciele Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych Czech, Moraw i Œl¹ska.
Rozmowy dotyczy³y polskich doœwiadczeñ w zakresie mo¿liwoœci pozyskania œrodków unijnych
i ustawy o po¿ytku publicznym. Przeprowadzono rozmowy z wiceprzewodnicz¹cym Niemieckiego Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych, Ralfem Ackermannem w sprawie przekazywania u¿ywanych
samochodów po¿arniczych do polskich OSP.
Przedstawiciele komisji i Zwi¹zku uczestniczyli w spotkaniach w³adz z okazji jubileuszy, zawodów itp. Najwa¿niejsze z nich to:
– Miêdzynarodowe Targi Po¿arnicze INTERSCHUTZ;
– Zjazd Deutsche Jugendfeuerwehr (organizacja skupiaj¹ca niemieck¹ m³odzie¿ po¿arnicz¹);
– Zjazd Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych Czech, Moraw i Œl¹ska;
– Miêdzynarodowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Vara¿din;
– Mistrzostwa M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych Republiki Czeskiej;
– XI Krajowe Zawody Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na S³owacji;
– obchody 135-lecia Wêgierskiego Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych.
Wiele punktów wspó³pracy zagranicznej dotyczy³o m³odzie¿y:
– w bie¿¹cym roku odby³y siê trzy posiedzenia komisji m³odzie¿owej CTIF. Przedstawicielem
Zwi¹zku jest przewodnicz¹ca Komisji ds. M³odzie¿y – druhna Teresa Tiszbierek;
– w ramach CTIF w kwietniu w Wilnie zorganizowano seminarium dla m³odzie¿owych dru¿yn
po¿arniczych regionu nadba³tyckiego;
– w paŸdzierniku odby³o siê polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP.
W roku 2005 zosta³y opracowane i wydane w formie broszur, które przekazano do oddzia³ów
Zwi¹zku, za³o¿enia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz druki dla OSP i oddzia³ów Zwi¹zku.
Materia³y te w formie elektronicznej zosta³y umieszczone na p³ycie CD do³¹czonej do grudniowego numeru „Stra¿aka” oraz na stronie internetowej Zwi¹zku.
Na potrzeby sprawozdawczoœci opracowana zosta³a i wdro¿ona aplikacja „System OSP”
sk³adaj¹ca siê z czterech paneli: raport OSP, statystyka, kampania sprawozdawczo-wyborcza,
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poczta elektroniczna. W celu u³atwienia obs³ugi zosta³a opracowana instrukcja. Materia³ ten zosta³
rozes³any w grudniu 2005 r. wraz z nazwami u¿ytkownika i has³ami umo¿liwiaj¹cymi logowanie
siê w „systemie” do wszystkich prezesów zarz¹dów oddzia³ów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Prezydium i Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku oraz biur zarz¹dów oddzia³ów wojewódzkich.
W dniach 27 listopada – 1 grudnia zorganizowane zosta³o szkolenie dla dzia³aczy OSP
i Zwi¹zku OSP RP pt. „Fundusze Unii Europejskiej jako narzêdzie wspierania dzia³alnoœci statutowej OSP i Zwi¹zku OSP RP”. Uczestnicy szkolenia opracowali na podstawie warsztatu przeprowadzonego przez Witolda Sartoriusa – mapê potrzeb OSP i Zwi¹zku, która pos³u¿y³a do opracowania krótkiego materia³u opisowego pomocnego oddzia³om wojewódzkim podczas konsultacji
spo³ecznych Regionalnych Programów Operacyjnych.

SUMMARY
It is important to point out that, among the tasks carried out by the Association of the
Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland under the Programme Resolution adopted by
the 11th National Congress of the Association, in 2005, the following projects were
implemented:
In 2005, the Executive Board of the Association conducted tender procedures and purchased
on a central level: 72 medium-sized 4×2 firefighting and rescue vehicles, 28 medium-sized 4×4
firefighting and rescue vehicles, 199 lightweight 4×2 firefighting and rescue vehicles and
32 lightweight 4×4 firefighting and rescue vehicles.
With the involvement of the Technical Rescue Commission of the Executive Board of the
Association, the “Standard for the Equipment of Voluntary Fire Brigades Rescuers” was
developed, in co-operation with the Science and Research Centre for Fire Protection in Józefów
and the Provincial Board of the Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of
Poland in Mazowieckie Province.
Due to the programme for mounting equipment on firefighting and rescue vehicles for the
purposes of the Voluntary Fire Brigades, the line units obtained 300 engines.
At the turn of 2005–2006, the second edition of “The requirements for firefighting and rescue
vehicles for the Voluntary Fire Brigades” was prepared.
In 2005, Voluntary Fire Brigades units received 121 professional pre-medical first-aid cases.
This equipment was included on the list of equipment to be purchased with extra payments
from the resources of insurance companies as one of the types which were most needed by
Voluntary Fire Brigades units.
In 2005, in the range of the activities of the Firemen’s Uniform Production Factory:
l WE type assessment certificates were received for WUS-4 special protective clothing for
models
WUS-4/S/G,
WUS-4/S/T,
WUS-4/O/G
and
WUS-4/O/T
(certificate
IIMW-1406-0001-C/2004);
l technical and technological documentation was prepared for protective clothing with
detachable lining and a positive opinion was obtained for such clothing after a rain test at
the Science and Research Centre for Fire Protection in Józefów;
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l technical and technological documentation was prepared for a hat designed for a State

Fire Service firemen and special clothing for commanding staff members;
l overalls with a detachable blouse were prepared and made for the purposes of CTIF;
l different clothing designs were prepared for orchestras, in line with the suggestions from
their conductors.
4 May, at Marshall J. Pi³sudski Square, celebrations were held with the participation of
representatives of the Government of the Republic of Poland, local/regional governments and
the authorities of the Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland.
Voluntary Fire Brigades units were granted sets for medial rescue (78 pieces).
Together with the Agriculture Unit of Programme One of the Polish Radio and the
Association for the Public Radio, the Executive Board of the Association of the Voluntary Fire
Brigades of the Republic of Poland organised the 8th Nationwide Radio Competition “Voluntary
Firemen Do Not Only Suppress Fires”. 32 radio journalists from 14 Polish Radio Stations took
part in the competition, submitting 70 audio reportages on the different activities of the
Association units and members. Apart from the organisers, the winners received prizes e.g.
from the Deputy Prime Minister, the Chief of the Bureau of National Security, the Minister of
Internal Affairs and Administration, the Minister of Culture, the Director General of State Forests,
the Chief Commandant of the State Fire Service, the Firemen’s Teams of the Lower and Upper
Houses of Parliament.
Together with the Aspirant College of the State Fire Service in Cracow, the Executive Board
of the Association of the Voluntary Fire Service of the Republic of Poland organised the 10th
National Photography Competition called “Our Fire Service”, to which 24 authors responded by
submitting 95 interesting photographs.
The National Tournament in Firefighting Knowledge “Young People Prevent Fires” was
expanded into three groups, in accordance with the education system. In the national finals, two
practical tasks were introduced in the verbal part (in the range of first aid and firefighitng
techniques). The 28th Finals of the Tournament were held on 27–29 May at Rakszawa near
£añcut in Podkarpackie Province. The winners were: in the group of primary schools – Jakub
Ratajczak, from Lubuskie Province; in the groups of gymnasiums – Sylwester Ostrowski, from
Œwiêtokrzyskie Province; in the group of higher than gymnasium schools – Micha³ Popowicz,
from Wielkopolskie Province.
On 6–8 July, in co-operation with the Ministry of National Defence, specifically with the
Command of 14. Marshall J. Pi³sudski Suwalski Anti-Armour Artillery Regiment in Suwa³ki, the
National Young Firemen’s Teams Games in defensive sports were organised. 5 girls’ Young
Firemen’s Teams and 17 boys’ Young Firemen’s Teams participated, representing Voluntary
Fire Brigades units from 9 Provinces. The winners in the overall standings were the girls’ team
from the Voluntary Fire Service unit and the boys’ team from the Voluntary Fire Brigades unit
Sto³pno 1 from Miêdzyrzec Podlaski, in Lubelskie Province.
The fact that the Executive Board of the Association had been granted the status of the
central agency for financing a programme for youth exchange from the resources of the Polish
German Youth Co-operation improved the organisation of this co-operation. In 2005, the central
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agency of the Polish German Youth Co-operation received 50 applications for co-financing of
youth exchange (20 programmes in Germany and 30 programmes in Poland).
Foreign co-operation was co-ordinated by the Commission on Foreign Co-operation of the
Executive Board of the Association. In 2005, intensive co-operation was conducted within the
framework of CTIF. The following meetings were convened:
– on 19–22 July – the Congress of the Delegates and the International Symposium of CITF;
– a meeting of the Commission on International Firemen’s Tournaments in Varazdin;
– three symposiums of the Danube countries’ group of CITF (Austria, Czech Republic,
Croatia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Germany, Serbia and Montenegro).
Representatives of other interested countries were also invited.
From 27 November to 1 December, the training course “The European Union Funds as an
Instrument to Support the Statutory Activity of the Voluntary Fire Brigades and the Association
of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland” was held. The training course
participants mapped the needs of the Voluntary Fire Brigades and the Association (on the basis
of a workshop). This material was useful in the course of public consultations on the preparation
of Regional Operational Programmes related to the mobilisation of financial resources.
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