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Rok 2021 to kolejny rok trudny dla nas wszystkich, trudny z powodu epidemii
koronawirusa COVID 19 oraz związanych z nim obostrzeń w przestrzeni publicznej.
Z tego powodu były utrudnienia w realizacji naszych strażackich imprez, szkoleń i
spotkań.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Stan organizacyjny OSP i ZOSP RP
Według informacji zawartych w elektronicznej ewidencji Związku „System OSP” (stan
na kwiecień / grudzień 2021 r.) w województwie warmińsko-mazurskim działa 528
Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to mniej o 8 w stosunku do informacji z roku 2020.
Tabela nr 1 - liczba OSP na terenie województwa w układzie powiatowym w 2021
ZOP ZOSP RP Powiat

zmiana w stosunku Liczba OSP
do informacji
raport za 2019 rok
Bartoszyce*
1
Bartoszyce
-1
23
Braniewo*
1
Braniewo
22
Działdowo
-1
37
Elbląg*
2
Elbląg
48
Ełk
24
Giżycko*
2
Giżycko
8
Gołdap
14
Iława*
1
Iława
-1
47
Kętrzyn*
4
Kętrzyn
9
Lidzbark Warmiński*
1
Lidzbark Warmiński
11
Mrągowo
20
Nidzica
15
Nowe Miasto
42
Lubawskie
Olecko
15
Olsztyn-ziemski*
2
Olsztyn-ziemski
-2
58
Ostróda*
1
Ostróda
51
Pisz
-3
25
Szczytno
34
Węgorzewo
10
8

liczba
OSP w
powiecie
24
23
37
50
24
10
14
48
13
12
20
15
42
15
60
52
25
34
10
528

* OP ZOSP RP z podlegającymi im bezpośrednio
jednostkami OSP
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OSP, które zostały usunięte z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Związek, w
trakcie kampani sprawozdawczej 2021 to:
w gminie Bartoszyce OSP Rodnowo pow. bartoszycki,
w gminie Iłowo Osada OSP Wierzbowo pow. działdowski
w gminie Kisielice OSP Łęgowo pow. iławski,
w gminie Jonkowo OSP Węgajty, w gminie Olsztynek OSP Elgnówko pow. olsztyński,
w gminie Orzysz OSP Nowe Guty, w gminie Pisz OSP Pisz Paget i Stare Guty pow. piski.
Powodem wykluczenia ww jednostek z elektronicznego systemu jest brak działalności
statutowej, brak osób chętnych do działania oraz brak sprzętu i osób przeszkolonych.
Większość tych OSP dalej figuruje w KRS między innymi z powodu braku możliwości
przeprowadzenia skutecznego zebrania członków celem samorozwiązania i dopełnienia
wszystkich formalno-prawnych działań.
W bieżącym roku zawiązała się nowa OSP w Kinkajmach w pow bartoszyckim. OSP nie
została jeszcze ujęta w rejestrze. Trwają prace nad pozyskaniem remizy oraz sprzętu.
Według informacji wprowadzonych do Raportu OSP - na łączną ilość 528 OSP - 523 mają
nadany numer KRS , 526 posiada REGON.
Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączonych są 204 jednostek - stan grudzień
2021 (w roku 2020 było 197 OSP) oraz 7 wojskowych straży pożarnych.
Ogólna liczba członków zwyczajnych OSP wynosi 14948 w tym 1870 kobiet. W porównaniu
do roku poprzedniego liczba członków zwyczajnych ulega nieznacznemu zmniejszeniu (o
200 osób), natomiast liczba kobiet wzrosła (o 120 w porównaniu z poprzednim okresem).
Kampania sprawozdawcza w OSP i Związku.
Rok 2021 to rok wyborczy w naszych szeregach. Zgodnie z uchwałą ZG ZOSP RP (nr
169/38/2020) zmieniono terminy zebrań i zjazdów, i tak zebrania sprawozdawczo-wyborcze
w OSP miały się odbyć do końca września 2021, zjazdy gminne do końca listopada 2021, a
zjazdy powiatowe mają się odbyć do końca stycznia 2022, zjazdy OW do 31 maja 2022.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku wg posiadanej wiedzy i materiałów zamieszczonych w
Systemie OSP sytuacja przedstawia się następująco:
Zebrania OSP zostały przeprowadzone we wszystkich OSP.
Zjazdy oddziałów szczebla gminnego odbyły się 75 oddziałach (wg systemu elektronicznego
OSP) - na ogólną liczbę 96, jednak ilość odbytych zjazdów oddziałów gminnych jest większa,
a dane o odbytych tylko 75 Zjazdach wynikają z niedopełnienia obowiązku
sprawozdawczego oddziałów gminnych. Jest jeszcze kilka oddziałów gminnych, które nie
przeprowadziły zjazdów na dzień 10 stycznia 2022 r.
Zjazdy oddziałów powiatowych odbyły się w 4 powiatach - oleckim, nidzickim, gołdapskim i
lidzbarskim. W pozostałych oddziałach planowane są w styczniu i lutym 2022 r.
Działalność Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Zgodnie z planem działania miały się odbyć dwa posiedzenia zarządu oraz cztery prezydium.
Posiedzenie Zarządu, udało się przeprowadzić korespondencyjnie w kwietniu br., wysłano
informację o wykonaniu planu finansowego oraz plan na 2021 r.
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Drugie posiedzenie zaplanowano na 11 grudnia w trybie stacjonarnym, jednak z uwagi na
niską zadeklarowaną obecność zostało odwołane.
W jego trakcie miała być przedstawiona informacja Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z
działalności Związku w 2021 r. oraz plany na 2022 r. Przygotowano okolicznościowe referaty
nawiązujące do jubileuszu 100-lecia ZOSP RP - „75-lecie organizacji ochrony p.poż na
Warmii i Mazurach” – dr. Władysław M. Świeczkowskiego oraz
„Sztafeta
pokoleń
–
rodzinne tradycje strażackie” – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Grzegorz Matczyński.
Posiedzenie to zostanie zrealizowane do marca 2022 r.
Odbyły się także posiedzenia prezydium ZOW ZOSP RP
- 22 marca stacjonarne (przyjęcie materiałów na posiedzenie Zarządu, podjęcie uchwał
w sprawie odznaczeń, powołanie zespołu w sprawie obchodów 100-lecia Związku,
sprawy bieżące)
- 18 października stacjonarne (przyjęcie uchwały o ilości delegatów i przedstawicieli na
Zjazd, propozycje terminów zjazdów powiatowych, uchwały w sprawie odznaczeń,
plan grudniowego posiedzenia Zarządu).
W międzyczasie Prezydium podejmowało czterokrotnie drogą korespondencyjną uchwały w
sprawie zatwierdzenia wniosków na odznaczenia.
Prezydium zaopiniowało również projekt Ustawy o OSP - opinia została przyjęta przez
prezydium w dniu 17 maja br. i została wysłana do ZG ZOSP RP w dniu 24 maja.
Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie
Biuro OW ZOSP RP wykonuje zadania polegające na realizacji zadań statutowych Związku
oraz wynikające z uchwał przyjętych przez Zarząd. Pracę podobnie jak w roku 2020 w biurze
wykonują cztery osoby w tym jedna na pół etatu.
Odznaczenia i wyróżnienia
Prezydium ZOW nadało swoimi uchwałami w 2021 r. - 84 złote medale za zasługi dla
pożarnictwa, 110 srebrnych i 140 brązowych. Medale przyznano na wniosek prezydiów ZOP
ZOSP RP, w tym na wnioski komend PSP zaopiniowane przez ZOP przyznano: medale
brązowe – 6 szt., srebrne – 20 szt. i złote – 16 szt.
Zarząd Główny ZOSP RP odznaczył w naszym województwie Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa: OSP Ząbrowo i OSP Stare Juchy oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP:
OSP Świątki, OSP Jędrychowo, OSP Goryń.
Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami
- Współpraca z Państwową Strażą Pożarną - ZOW, Prezydium, oddziały powiatowe i gminne
Związku oraz biuro kontynuowało współpracę z komendantem wojewódzkim, komendantami
miejskimi i powiatowymi PSP. W ramach współpracy - zadań wspólnie zrealizowanych należy
wymienić pomoc organizacyjną w organizacji apelu pamięci pod pomnikiem “Strażakom
Poległym w Akcji”, opiniowanie przekazywanego sprzętu z PSP do OSP (głównie
samochodów), organizacja zawodów sportowych dla OSP, pomoc transportową np w
przewozie młodzieży.
- Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami - kontynuowana jest współpraca
z Urzędem Marszałkowskim, Polskim Czerwonym Krzyżem, Radą Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i innymi organizacjami.
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W ramach współdziałania z PCK realizowana jest akcja „Ognisty ratownik - gorąca krew”. W
2021 roku odbyła się już XVI edycja. W tej edycji wzięło udział 14 OSP z terenu
województwa, które łącznie oddały 115 litrów krwi. Najlepsze wyniki osiągnęły OSP w
Górowie Iławeckim (1m), OSP w Janowie (2m) i OSP w Kamińsku (3m).
Pozostałe OSP uczestniczące w tej akcji to OSP w Biskupcu, Nielbarku, Grodzicznie,
Krotoszynach, Łąkorzu, Gwiździnach, Mrocznie, Lorkach, Jamielniku, Kieźlinach i
Wozławkach. Wielu członków OSP oddaje honorowo krew w ramach innych akcji oraz w
klubach, które nie biorą udziału w akcji „Ognisty ratownik - Gorąca Krew”
ZG ZOSP RP podpisał porozumienie z Generalna Dyrekcją Lasów Państwowych pod nazwą
“100 drzew na 100-lecie Związku. Już przed podpisaniem tego porozumienia część OSP i
zarządów naszego Związku realizowała te zadanie jak np: jednostki z terenu OP ZOSP RP w
Elblągu. Akcję taką przeprowadził także OP ZOSP RP w Bartoszycach w dniu 18 listopada
2021 r.
W naszej strażackiej tradycji ważne miejsce zajmuje chrześcijańska wspólnota wyznaniowa
jaką jest Kościół katolicki. Przejawem tej tradycji są między innymi msze święte z okazji Dnia
Strażaka, udział księży w uroczystościach przekazania nowego sprzętu dla OSP. OSP
angażują się w organizację uroczystości religijnych takich jak: - coroczny odpust w
Gietrzwałdzie, procesje Bożego Ciała, warty przy grobie Jezusa, oraz inne.
W zakresie działalności wydawniczej w 2021 roku wykonaliśmy we współpracy z firmą
„WAPA” kalendarz strażacki. Wydawnictwa te były możliwe dzięki umieszczeniu na nich
reklam firm działających na terenie naszego województwa.
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
Praca z młodzieżą. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
W OSP działają 201 MDP. W drużynach młodzieżowych działa łącznie 2240 młodych
członków OSP, z czego 886 dziewcząt.
W roku 2021 OW ZOSP RP po raz drugi od wielu lat nie zorganizował obozu
szkoleniowo-wypoczynkowego. W tym też roku nie było dotacji na organizację obozów ze
strony KG PSP, która zarządza funduszami przeznaczonymi na ten cel. Środki te zostały
przekierowane na wsparcie materialne MDP.
Z naszej wiedzy wynika że OSP organizowały obozowe spotkania młodzieży w
okresie letnim i tak:
OSP Jonkowo pow. olsztyński zorganizowała tygodniowy obóz na przełomie czerwca i lipca
dla 23 uczestników z terenu powiatu olsztyńskiego.
OSP Targowo pow. szczycieński zorganizowała w dniach 14-15 sierpnia piknik dla członków
MDP w miejscowości Grądy.
Oddział Gminny ZOSP RP Dubeninki pow. gołdapski zorganizował obóz MDP dla 10 osób.
MDP z pow. braniewskiego brały udział w akcji czyszczenia rzeki Pasłęki (30 maja), a OP
ZOSP RP pow. braniewskiego zorganizował konkurs plastyczny w m-cu czerwcu pod nazwą
“Strażacy w akcji - 100 lat ZOSP RP”
W lipcu przedstawicielka Powiatowej Komisji MDP z pow. elbląskiego brała udział w
dwutygodniowym obozie MDP na terenie woj śląskiego.
W powiatach elbląskim, braniewskim, szczycieńskim i olsztyńskim działają komisje oddziałów
powiatowych ds. młodzieży - widoczne są efekty prac i zaangażowania tych gremiów. Efekty
te to między innymi ożywienie działalności MDP polegające na częstszych zbiórkach i
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prowadzonych działaniach przez młodzież. Młodzież angażowała się między innymi w akcję:
wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działania “Świetlik” (promocje odblasków
dla pieszych), lokalne działania kolportacji ulotek (COVID), świąteczne kolędowanie itp.

Działalność sportowo-szkoleniowa
Zawody Sportowo Pożarnicze - na szczeblu wojewódzkim nie odbyły się z powodu COVID
19. Zawody poziomu krajowego zorganizowano dla MDP według regulaminu CTIF w dniach
27-28 sierpnia 2021 r. w Koninie. Zawody były eliminacjami ogólnopolskimi do Olimpiady
Strażackiej CTIF planowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii. Zawody przeprowadzano w
ścisłym
reżimie
sanitarnym
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi. Nasze województwo reprezentowały drużyny MDP dziewcząt
z OSP w Żabinach (pow. działdowski), która zajęła 15 miejsce oraz MDP z OSP Żurawiec
(pow. elbląski), która zajęła także 15 miejsce.
Zawody powiatowe organizowały nieliczne oddziały między innymi;
OP ZOSP RP w Elblągu przeprowadził zawody w Gronowie Elbląskim (uczestniczyło 5 OSP.)
organizacja zawodów była możliwa m.in. dzięki pomocy komendy PSP w Elblągu.
OP ZOSP RP w Bartoszycach zorganizował zawody powiatowe MDP z udziałem 6 drużyn.
OP ZOSP RP w Braniewie zorganizował (25-09-2021) zawody OSP z udziałem 7 drużyn
męskich 2 kobiecych i 1 MDP
Także nieliczne oddziały gminne zdecydowały się na organizację zawodów. Zawody takie
zrealizowano m.in. w gminie Ostróda, Małdyty.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Zorganizowano w listopadzie-grudniu w formie on-line. Były to eliminacje dwuetapowe pisemne, a jako drugi etap finał ustny. Z naszego województwa do finału ustnego
zaklasyfikowały się dwie osoby z powiatu nowomiejskiego Filip Bukowski (gr. 1) i Iga Teresa
Jakubowska (gr. 2).
Konkurs plastyczny
W bieżącym roku ilość prac plastycznych jaka wpłynęła na Ogólnopolski Strażacki Konkurs
Plastyczny pod nazwą „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” niestety nie dopisała. Otrzymaliśmy
tylko prace z OP ZOSP RP w Olecku w ilości 12. W wyniku oceny wojewódzkiej do finału
ogólnopolskiego zakwalifikowano 5 prac.
Konkurs kronik i opracowania historyczne
Dokumentowanie historii oraz bieżąca informacja o działalności to ważne zadania jednostek
OSP. Według informacji zawartej w systemie elektronicznym posiadamy 190 kronik. Na
konkurs w 2021 roku wpłynęły 3 kroniki z OSP.
Wyróżnione kroniki na Ogólnopolskim Spotkaniu Historyków I Kronikarzy OSP w Toruniu:
Jarosław Jędrzejczyk – Kronika OSP w Butrynach (pow. olsztyński).
Grzegorz Podolak – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie (pow. ostródzki).
Donata Przybyłek-Chojnowska – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku (pow.
szczycieński).
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Zgłoszone zostało 5 opracowań historycznych na XXVII Konkursie na Pamiętniki,
Wspomnienia Relacje i Opracowania „Z dziejów OSP”. Prace z naszego województwa
otrzymały:
1/ Tomasz Chełkowski – III nagrodę w za pracę „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gwiździnach” (gmina Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski).
2/ Mariusz Cybulski, Bogusław Łukwiński – wyróżnienie za pracę „A jeśli taka wola Twa…”
(Żabiny, gm. Rybno, pow. działdowski).
3/ Tomasz Rogucki – wyróżnienie za pracę „75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych
Juchach” (gmina Stare Juchy, pow. ełcki).
4/ Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku (pow. działdowski) – wyróżnienie za pracę
„Bezinteresowni bohaterowie. 130 lat OSP w Lidzbarku. 95 lat Orkiestry Dętej OSP w
Lidzbarku.
5/ Jarosław Jędrzejczyk – wyróżnienie za publikację „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w
Butrynach (gmina Purda, pow. olsztyński).
Inne działania kulturalne, historyczne oraz propagujące bezpieczeństwo pożarowe
Konferencja --- 24 kwietnia 2021 roku r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się
konferencja naukowa “Rycerze św. Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W
stulecie Związku OSP RP.” Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne spotkanie
odbyło się Warszawie w nielicznym gronie z zachowaniem rygoru sanitarnego, a pozostali
prelegenci uczestniczyli w tym wydarzeniu on-line. Z naszego województwa wygłoszone
zostały następujące referaty
Dh Gustaw Marek Brzezin - Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z ochotniczymi
strażami pożarnymi woj warmińsko-mazurskiego.
Dh Stanisław Mikulak - 100 lat ruchu strażackiego - nieprzemijające wartości.
Dh Władysław Świeczkowski - Ułomna samorządność w powojennej Polsce. Spojrzenie z
punktu widzenia rozwoju OSP i ich Związku oraz bezpieczeństwa powszechnego. Tezy
Dh Grzegorz Matczyński - Sztafeta pokoleń. Pamięć - wybrane społeczne formy jej
przejawiania w tradycji strażackiej.
Uroczystości „Dnia Strażaka” - nie zorganizowano spotkania wojewódzkiego z powodów
sanitarnych, odbywały się uroczystości lokalne z mniejszą ilością osób.
“Apel pamięci poległych w akcji i tragicznie zmarłych strażaków” - Olsztyn
Apel przy pomniku STRAŻAKOM POLEGŁYM W AKCJI odbył się, podobnie jak w latach
poprzednich, 11 września. Po dwudziestu latach Apelu Poległych rozszerzyliśmy jego
formułę na Apel Pamięci poległych w akcji i tragicznie zmarłych strażaków w czasie
pełnienia służby. W apelu uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP powiatu
olsztyńskiego: OSP Barczewa, Biskupca, Dobrego Miasta, Kieźlin, Brąswałdu, Sząbruka,
Jezioran, Jonkowa, Purdy, Świątek i OSP Olsztynka, który to poczet wystąpił ze sztandarem
OW ZOSP RP. Licznie przybyli także członkowie OSP, którzy utworzyli pododdział oraz
młodzież. Między innymi obecni byli członkowie MDP z Barczewa, Jonkowa, Mątek.
W dniu 10 listopada przy pomniku odsłonięto tablicę poświęconą pamięci strażaków, którzy
zginęli wykonując obowiązki służbowe. Tablica została ufundowana przez PSP.
Inne formy pamięci o zmarłych strażakach
OSP z powiatu elbląskiego wspólnie z KM PSP w Elblągu opiekują się grobem strażaków w
Pasłęku.
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W dniu 14 sierpnia Zarząd OSP w Żabinach gmina Rybno pow. działdowski zorganizował
uroczystą 25 rocznicę tragicznej śmierci dwóch swoich członków. W uroczystościach
uczestniczył dh. Gustaw Marek Brzezin.
Nadania sztandarów jednostkom OSP
Ochotnicze straże pożarne w naszym województwie posiadają 244 - 2021 rok - sztandary.
W 2021 roku prezydium podjęło dwie uchwały w sprawie nadania sztandaru dla OSP Łęcze
(pow. elbląski) i OSP Świątki (pow. olsztyński).
Uroczystości wręczenia sztandaru odbyły się w:
OSP w Świątkach pow. olsztyński - w dniu 24 lipca odbyła się uroczystość wręczenia
nowego sztandaru, który zastąpił sztandar nadany w 1978 - sztandar wręczył dh Gustaw
Marek Brzezin prezes ZOW ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego
OSP w Bryńsku pow. działdowski - w dniu 8 sierpnia 2021 r. połączone z jubileuszem
100 lecia OSP - sztandar wręczył z upoważnienia prezydium dh Grzegorz Matczyński dyrektor zarządu wykonawczego OW ZOSP RP
Jubileusze
OSP w Starych Juchach - 5 czerwca obchodziła jubileusz 75 lecia - uczestniczył w nich
Grzegorz Matczyński dyr. ZW ZOSP RP.
OSP w Janowcu Kościelnym - 16 maja świętowała swój jubileusz powstania. Jest to jedna z
nielicznych ochotniczych straży pożarnych, która może się pochwalić polskim rodowodem
sięgającym 100 lat. Z tej okazji społeczność strażacka została odznaczona Złotym Znakiem
Związku, którym sztandar OSP udekorował w imieniu ZG ZOSP RP Gustaw Marek Brzezin prezes ZOW ZOSP RP.
OSP w Jędrychowie pow iławski - 24 czerwca obchodziła jubileusz 100-lecia, w
uroczystościach uczestniczył Gustaw Marek Brzezin - prezes ZOW ZOSP RP.
OSP w Gwiździnach pow. nowomiejski - 10 lipca świętowała 110-ty jubileusz swojego
istnienia, uczestniczył w nim Andrzej Ochlak członek prezydium ZG i ZOW ZOSP RP.
OSP w Hartowcu pow. działdowski - 21 sierpnia zorganizowała jubileusz 100 lecia.
OSP w Kwiecewie pow. olsztyński - w dniu 4 września obchodziła jubileusz 75-lecia oraz
uroczyście otwarto nową remizę.
OSP w Biskupcu pow. nowomiejski - w dniu 11 września świętowała 130-lecie powstania.
OSP w Skarlinie pow. nowomiejski - w dniu 18 września uroczyście świętowała 120-lecie
powstania połączone z przekazaniem nowego samochodu.
OSP w Goryniu pow. iławski w dniu 5 listopada odbyły się uroczystości obchodów 100-lecia
OSP, w obchodach uczestniczył Gustaw Marek Brzezin - prezes ZOW ZOSP RP.
OSP w Miłkach pow. giżycki - 19 listopada świętowała 100-lecie powstania oraz uroczyste
przekazanie nowego samochodu. W obchodach uczestniczył Grzegorz Matczyński dyrektor ZW ZOSP RP.
Inne imprezy organizowane przez oddziały Związku oraz OSP.
Ochotnicze straże pożarne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych środowisk, często
pobudzając je do działania. Poniżej zostały zaprezentowane tylko nieliczne działania, o
których OW ZOSP RP został poinformowany lub uzyskał wiedzę z informacji
zamieszczonych w mediach internetowych.
coroczny udział i zaangażowanie wielu OSP w corocznej akcji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka jest nieoceniony i przynosi wymierne efekty.
OSP z terenu województwa aktywnie włączyły się w akcję propagandową związaną z
walką z pandemią COVID 19 - akcje te to m.in.: rozprowadzanie ulotek, dowóz osób
do punktów szczepień, organizację punktów szczepień, ……….

str. 8

OSP Kazanice oraz Byszwałd cyklicznie prowadzą zbiórki żywnościowe, które
przekazują dla wychowanków Domu Dziecka w Szymonowie.
udział w zabezpieczaniu różnego typu rajdów jak na przykład - rajd samochodowy w
Iławie - “Razem dla Autyzmu (OSP Iława, Susz, Rożental, Lubawa, Zielkowo),........
W dniach od 8 do 10 października 2021 roku we Fromborku, na terenie Caritas
Archidiecezji Warmińskiej odbyło się szkolenie dla opiekunów MDP zorganizowane
przez Komisję ds. Młodzieży i Sportu ZOSP ZP RP działającą przy Zarządzie
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie,
akcja sadzenia lasu - w ramach akcji “Sto drzew na 100-lecie Związku” jednostki OSP
włączają się w tą akcję - w pow. elbląskim z nadleśnictwem Młynary OSP Milejewo, w
pow. bartoszyckim z Nadleśnictwem Bartoszyce OSP z powiatu. …..
MDP z powiatu elbląskiego wspólnie z uczniami szkoły ZSTI (klasy pożarnicze)
przeprowadziły akcję edukacyjną z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z
przedszkoli (akcja objęto 700 przedszkolaków).
OSP Kiwity w pow lidzbarskim pozyskała środki na utworzenie Parku Rekreacyjnego
(100 tys. zł - PROW2014-2020) oraz środki na zakup sprzętu na siłownię i zaplecza
kuchennego (2x20 tys. zł).
Inna działalność kulturalno-oświatowa
Przy OSP działa działają różnego typu zespoły w tym 7 orkiestr dętych, 2 grupy taneczne, 9
zespołów artystycznych. W raporcie wykazane są także izby tradycji, których wg tej
informacji jest 35. Związek przykłada bardzo duże znaczenie do tej działalności, jednak nie
dysponuje środkami na wspieranie takiej formy działalności OSP.
Tabela nr 2 - lista OSP na terenie województwa, które wykazują działające
orkiestry dęte w 2021 roku
Powiat
działdowski
działdowski
elbląski
ełcki
lidzbarski
ostródzki
piski

Gmina
Lidzbark
Płośnica
Pasłęk
Ełk
Orneta
Ostróda
Pisz

Miejscowość
Lidzbark
Płośnica
Zielonka Pasłęcka
Ełk
Orneta
Turznica
Pisz

W dniu 19 września w Płośnicy pow. działdowski odbył się V przegląd orkiestr dętych im.
Jana Wiśniewskiego. Organizatorem przeglądu był powiat działdowski, wójt gminy i OSP
Płośnica.
Współpraca z mediami
Miesięcznik „Strażak” publikuje liczne materiały z życia OSP, materiały szkoleniowe,
informacje prawne. „Strażak” jest oficjalnym miesięcznikiem ZOSP RP, niestety
jego prenumerata w województwie jest niezadowalająca. Liczba prenumerat wynosi
niespełna 50% ilości OSP, czyli ok. 250 egzemplarzy. Publikacje poświęcone naszemu
województwu ukazały się w następujących numerach:
● nr 3 str. 44-45 - „Już są ratownikami” - praca MDP przy OSP w Gronowie Elbląskim
● nr 6 str. 21-22 - „Polski Kuwejt” - Stanisław Mikulak - wspomnienia o pożarze szybu
naftowego w Karlinie
● nr 6 str. 44-45 - „Sam musisz płonąć” - praca MDP w Jonkowie pow. olsztyński
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nr 12 str. 30 - „Strażacy świętują” - Anna Woźniak - MDP Gronowo Elbląskie pow.
elbląski; str. 34-35 - „Wizytówka” - Bartosz Rożentalski - orkiestra przy OSP w
Płośnicy pow. działdowski; str. 38-39 - „Spotkanie z historią” - Wiktoria Świniarska muzeum pożarnicze przy OSP w Lidzbarku pow. działdowski.
Strony internetowe
ZOW ZOSP RP prowadzi swoją stronę internetową www.zosprp.olsztyn.pl od 2010 roku. Jest
ona miejscem, w którym ukazuje się większość informacji związanych z pracą oddziału
wojewódzkiego oraz wiele danych o ważniejszych i ciekawszych działaniach Związku
lub jego członków.
Wiele OSP prowadzi fanpage FACEBOOK zamieszczając na nim aktualne informacje i
wydarzenia z akcji i życia jednostki - proponujemy aby wykorzystać te materiały do
prowadzenia kronik w formie papierowej.
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZYGOTOWANIA OSP DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
●

Działania ratowniczo-gaśnicze (według informacji raport OSP) jest w stanie podjąć 509 OSP,
ratownictwa technicznego i drogowego przez 285, ratownictwa powodziowego i nawodnego
przez 152 jednostki, chemiczno-ekologicznego przez 33 OSP, ratownictwa medycznego 321.
Z danych tych wynika, że 19 OSP nie realizuje podstawowego zadania statutowego, wykaz
tych OSP obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 3 - wykaz OSP, które w raportach nie wykazały że prowadzą działań
ratowniczo-gaśniczych
lp. Powiat

Gmina

1 działdowski

Działdowo

2 działdowski

Iłowo
Osada
Płośnica
Rybno
Tolkmicko
Ełk

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

działdowski
działdowski
elbląski
ełcki

OSP Miejscowość
Krasnołąka

uwagi
brak strażnicy i sprzętu, do usunięcia z
systemu OSP

Wierzbowo

Jabłonowo
Grądy
Kamionek Wielki brak strażnicy
Szeligi
realizuje działania w zakresie
ratownictwa wodnego i szkoleniowego
ełcki
Kalinowo
Makosieje
brak strażnicy
kętrzyński
Kętrzyn
kętrzyński
Reszel
Łężany
brak strażnicy
lidzbarski
Lidzbark
Warmiński
mrągowski
Mrągowo
Mrągowo
nowomiejski Kurzętnik
Kurzętnik
OSP w trakcie organizacji, nowo
powstała
ostródzki
Dąbrówno
Gardyny
zaprzestała swojej działalności ze
względu na brak wewnętrznej
organizacji członków.
piski
Pisz
Pisz
szczycieński Szczytno
Szczytno
brak strażnicy i sprzętu / sprzęt
samochód pożarniczy dotarł do OSP w
grudniu 2020
węgorzewski Węgorzewo Węgorzewo
od grudnia 2020 r. posiada samochód
SLRR
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Działalność interwencyjna OSP
Szczegółowa analiza działań interwencyjnych straży pożarnych znajduję się w
materiałach statystycznych KW PSP. W roku 2021 na terenie naszego województwa
jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 23 311 zdarzeniach. Samodzielne
działania OSP to 8672 interwencje (w 2020 r. - 6000), samodzielne działania PSP to 9470 (w
2020 r. - 9122), oraz działania wspólne OSP i PSP 4873 (w 2020 r. - 3940). Jak co roku
zdarzają się przypadki braku wyjazdu zastępów OSP po zadysponowaniu ich przez
stanowiska kierowania komend PSP, w roku 2021 było takich sytuacji 666.
Do najczęściej interweniujących w 2021 roku ochotniczych straży pożarnych w naszym
województwie należały:
1. OSP w Barczewie pow olsztyński 265 działań ratowniczych*
2. OSP w Olsztynku pow olsztyński 228
3. OSP w Dobrym Mieście pow olsztyński 209
4. OSP w Fromborku pow braniewski 202
5. OSP w Lidzbarku pow działdowski 182
6. OSP w Bartągu pow olsztyński 181
7. OSP w Ornecie pow lidzbarski 178
8. OSP w Lubawie pow iławski 177
9. OSP w Korszach pow kętrzyński 175
10. OSP w Jezioranach pow olsztyński 175
* działania ratownicze - pożary i miejscowe zagrożenia
Poniższy wykres obrazuje zaangażowanie w akcje ratowniczo gaśnicze sił OSP i PSP w
latach 2011-2021
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Poprawa wyposażenia OSP w sprzęt
W roku 2021 zakupiono dla OSP 14 nowych samochodów pożarniczych o łącznej
wartości 9 745 tys zł. Zakupy te zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 2 280
tys., funduszu ochrony środowiska 2 798 tys., z budżetu samorządu wojewódzkiego 250 tys.,
samorządów powiatowych 100 tys., środków własnych OSP - 20 tys., środków firm
ubezpieczeniowych (art. 38 ustawy o ochronie ppoż.) - 619 tys., oraz największy wkład to
samorządy gminne w kwocie 3 634 tys zł.
Tabela nr 4 - wykaz OSP do których trafiły nowe samochody pożarnicze w 2021 roku

lp

powiat

gmina

jednostka

ksrg

rodzaj
pojazdu

1

bartoszycki

Bezledy

Bezledy

Tak

GBA

2

działdowski

Działdowo

Petrykozy

Nie

GBA

3

elbląski

Gronowo Elbląskie

Jegłownik

Tak

GBA

4

elbląski

Elbląg

Nowakowo

Tak

GBA

5

giżycki

Miłki

Miłki

Tak

GBA

6

iławski

Iława

Ząbrowo

Tak

GBA

7

iławski

Iława

Gałdowo

Nie

GLBA

8

iławski

Lubawa

Byszwałd

Nie

GLBA

9

nowomiejski

Nowe Miasto Lubawskie

Skarlin

Tak

GBA

10

nowomiejski

Grodziczno

Trzcin

Nie

GLBA

11

olsztyński

Dobre Miasto

Orzechowo

Nie

GLBA

12

ostródzki

Grunwald

Gierzwałd

Tak

GBA

13

ostródzki

Ostróda

Durąg

Nie

GBA

14

szczycieński

Szczytno

Lipowiec

Tak

GBA

Obok tych zakupów należy wymienić te realizowane bez wsparcia finansowego państwa
takie jak:
OSP w Ramsowie pow. olsztyński,
OSP Olszyny w pow. szczycieńskim,
OSP w Kruklankach w pow. giżyckim.
Samochody jakie zostały zakupione dla tych OSP to GLBA.
Zakupy sprzętowe dla OSP poprzez dofinansowanie rozdzielane przez PSP
Komendy PSP dzieliły środki finansowe pochodzące z MSWiA na jednostki KSRG oraz te
poza krajowym systemem ratowniczym oraz inne. Środki te w ogólnej kwocie 10 225 100 zł.
pochodziły z programów .
Tabela nr 5 - rozdział środków z budżetu państwa przydzielonych dla OSP w roku 2021
program państwowe
MSWiA dla OSP KSRG

Kwota dotacji w zł
2 774 000
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MSWiA dla OSP poza systemem
art. 38 ustawy o ochronie ppoż - środki ubezpieczeniowe
5000+
MDP
Szczepimy się z OSP

1 010 000
619 000
2 470 000
92 000
493 400

NFOŚIGW

2 7666 700

razem

10 225 100

Wsparcie dla OSP za pośrednictwem ZOSP RP
Związek OSP RP za pośrednictwem biura OW przekazał nieodpłatne dla ochotniczych straży
pożarnych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (wcześniej Agencji Rezerw
Materiałowych) sprzęt i środki do udziału strażaków ochotników w Narodowym Programie
Szczepień.
Otrzymaliśmy 190 pakietów, które rozdysponowano dla 161 OSP z naszego województwa.
W skład jednego pakietu wchodziły: Rękawiczki nitrylowe – 200 sztuk, maseczki
jednorazowe – 200 sztuk, maseczki FFP2 / FFP3 – 100 sztuk, okulary (gogle) – 10 sztuk,
środki dezynfekujące do rąk – 5 litrów, środki do dezynfekcji powierzchni – 30 litrów,
kombinezony jednorazowe – 25 sztuk, przyłbice – 5 sztuk i termometr bezdotykowy – 1
sztuka. Łączna wartość przekazanych materiałów wyniosła ponad 1.300.000 zł. Zestawy
sprzętu otrzymały OSP, które zgłaszały wcześniejsze zapotrzebowanie złożone za
pośrednictwem ankiety ze strony www.zosprp.pl.
OW ZOSP RP przekazał także dla OSP 800 paczek zawierających po 600 ml środka do
dezynfekcji rąk “Garnier” o wartości 200 tys zł.
Zakupy sprzętu wsparte przez Samorządy i inne źródła
W 2021 roku strażacy ochotnicy od Samorządu Województwa otrzymali 700 tys. zł z czego
175 tys. na zakup sprzętu, 225 tys. na remonty i rozbudowę strażnic i 300 tys. zł na zakup
nowych samochodów.
Największy wkład finansowy w utrzymanie jednostek OSP ponoszą samorządy gminne.
Według danych za rok 2020 wydatki na OSP (rozdział 75412) wyniosły 30 476 tys zł. Budżet
gmin w roku 2020 wynosił 8 246 011 744 zł - tak więc wydatki dla OSP stanowiły jego 0,36
%. W wykonaniu budżetu OSP wydatki majątkowe stanowiły 11 286 tys. zł, - 37,04%,
bieżące 15 962 tys.zł - 52,38%, dotacje i subwencje 624 tys. zł - 2,05% i świadczenia na
rzecz osób fizycznych 2 600 tys. zł - 8,53%.
Ochotnicze straże pożarne mogły się także ubiegać o dotacje z innych źródeł takich jak:
Fundacja ORLEN - która przekazała dla OSP w kraju kwotę 2 mln zł - z naszego
województwa zakwalifikowały się cztery OSP na 267 przyznanych dla OSP i PSP - brak
informacji o kwotach przyznanych - średnia kwota dotacji to ok 7,5 tys zł. (wg informacji od
druhów OSP brak przejrzystości zasad przyznawania dotacji zniechęca do pisania wniosków
do tej fundacji).
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Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników przeznaczył 3,5 mln. zł na
wyposażenie OSP z terenów wiejskich - z naszego województwa dotację otrzymały 44 OSP
na ogólną liczbę 3036 przyznanych - brak informacji o kwotach przyznanych (średnia ok.
1100 zł).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przyznał
dotację dla OSP na zakupy sprzętu w kwocie 1 mln zł. dla 59 jednostek w kwotach od 11 do
25 tys zł.
Inni sponsorzy - np. OSP z gminy Sępopol otrzymała 24 komp. ubrań specjalnych i pralnicę
Budownictwo i remonty remiz
Według danych wykazywanych w raporcie elektronicznym (stan na rok 2021) na stronie
internetowej Związku aż 15 OSP nie posiada remiz.
Tabela nr 6 - wykaz OSP, które w raportach wykazują, że nie posiadają remizy raport
Powiat

Gmina

OSP - Miejscowość

działdowski

Działdowo

Krasnołąka

elbląski

Młynary

Kurowo Braniewskie

elbląski

Tolkmicko

Kamionek Wielki

ełcki

Ełk

Ełk

ełcki

Kalinowo

Dudki

ełcki

Kalinowo

Makosieje

ełcki

Prostki

Krzywe

kętrzyński

uwagi

Karolewo

kętrzyński

Reszel

Łężany

nowomiejski

Kurzętnik

Kurzętnik

nowomiejski

Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie

ostródzki

Ostróda

Ostróda

ostródzki

Morąg

Morąg

piski

Orzysz

Odoje

szczycieński

Szczytno

Szczytno

Do wyżej wymienionych należy jeszcze dopisać OSP Braniewo - które swoją siedzibę - garaż
posiada na terenie KP PSP w Braniewie. W remizach OSP znajdują się 822 stanowiska
garażowe.
Środki na budownictwo i remonty remiz pochodziły głównie z samorządów, których fundusze
wspierał Samorząd Województwa (kwotą 225 tys. zł) oraz MSWiA za pośrednictwem PSP.
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W 2021 roku oddano do użytku nowe remizy dla:
● OSP w Rybnie pow działdowski - w dniu 27 listopada odbyło się przekazanie do
eksploatacji nowej remizy o wartości 1 190 tys. zł
● OSP Kurzętnik pow. nowomiejski - w listopadzie 2021 - nowo powstała jednostka (w
2019 roku) otrzymała do eksploatacji garaż z zapleczem socjalnym.
● OSP Samborowo pow. ostródzki uroczyście oddano do użytku remizę dla jednostki
(powstała w 2011 r.) obiekt był eksploatowany już od kilku lat jednak w br.
zakończono prace adaptacyjne.
● OSP w Kwiecewie pow. olsztyński,
ponadto zmodernizowano remizy (remonty i modernizacje przekraczające 5 tys. zł) między
innymi w:
● OSP Omule pow. iławski - termomodernizacja z dotacją WFOŚiGW
● OSP Lipinki pow. nowomiejski
● OSP Kowale Oleckie, OSP Mazury - pow. olecki
● OSP Ramsowo pow. olsztyński
● OSP Troszkowo pow. bartoszycki - dobudowa boksu garażowego kosztem 115 tys. zł.
● OSP Warpuny pow. mrągowski (remont i termomodernizacja dachu 100 tys. zł)
Pozyskiwanie środków na działalność OSP w ramach 1 % od podatku
Środki finansowe pozyskiwane z odpisów od osób fizycznych przez Związek OSP RP,
który ma status organizacji pożytku publicznego, przekazywane są za pośrednictwem
Oddziału Wojewódzkiego jednostkom OSP. Za rok podatkowy 2020 środki pozyskały w
naszym województwie 322 ochotnicze straże pożarne na łączną kwotę ponad 263 tys. zł.
Największą kwotę pozyskała OSP w Orzyszu.
Tabela nr 7 - OSP, które pozyskały największy dochód z 1 % podatku dochodowego za rok
podatkowy 2020
OSP
kwota pozyskana z
lp
Powiat
Gmina
Miejscowość
1% dla OSP

29 843

1

piski

Orzysz

Orzysz

2

olsztyński

Barczewo

Barczewo

9 926

3

olsztyński

Dywity

Brąswałd

7 015

4

olsztyński

Stawiguda

Stawiguda

6 889

5

olsztyński

Dywity

Kieźliny

6 402

6

ostródzki

Miłomłyn

Miłomłyn

5 871

7

olsztyński

Gietrzwałd

Sząbruk

5 724

8

elbląski

Pasłęk

Borzynowo

4 457

9

szczycieński

Wielbark

Wielbark

4 406

10

ostródzki

Małdyty

Małdyty

4 364
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Tabela nr 8 - wykaz wpłat z 1% dla OSP wg powiatów za lata 2016–2020
Powiat
2016 r.
2017 r.
2018 r
2019 r.

2020 r.

1 bartoszycki

6 737

5 860

7 771

10 594 zł

2 braniewski

2 853

4 756

6 499

7 205 zł

3 działdowski

10 520

17 830

18 532

17 253 zł

4 elbląski

7 357

14 499

19 505

20 001 zł

5 ełcki

1 997

2 808

2 467

3 657 zł

6 giżycki

1 541

974,00

2 021

1 928 zł

7 gołdapski

1 968

2 762

1 954

1 722 zł

20 690

35 950

19 817

16 652,00

9 kętrzyński

2 751

5 089

5 887

5 190 zł

10 lidzbarski

3 756

1 901

1 862

2 241 zł

11 mrągowski

4 090

5 689

6 693

6 600 zł

26 426

11 811

3 868

13 123 zł

5 938

5 716

5 448

8 815 zł

0,00

0,00

70,00

30 zł

15 olsztyński

56 570

68 121

63 292

78 366 zł

16 ostródzki

13 417

13 979

21 184

24 654 zł

6 742

6 135

6 847

6 161 zł

18 szczycieński

22 106

17 827

20 445

24 106 zł

19 węgorzewski
razem
powiaty

5 188

4 656

5 336

4 821 zł

11 028 zł
6 918 zł
12 047 zł
22 647 zł
4 020 zł
2 584 zł
2 204 zł
9 995 zł
5 263 zł
2 583 zł
7 347 zł
1 476 zł
7 181 zł
64 zł
79 101 zł
23 973 zł
33 404 zł
22 138 zł
4 898 zł

200 647

226 364

197 819

244 814

258 871

8 iławski

12 nidzicki
13 nowomiejski
14 olecki

17 piski

opracowano na podstawie:
dokumentacja OW ZOSP RP, informacje uzyskanych z OP ZOSP RP, informacji własnych
pozyskanych z internetu, materiałów sprawozdawczych KW PSP w Olsztynie, informacja
RIO Olsztyn
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