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P

rojekt „17 lat wspólnych działań - 10 lat
partnerskiej współpracy” był koncepcją
nawiązującą do rezultatów wieloletniej
współpracy i wymiany doświadczeń polskoczeskich jednostek OSP. Gmina Kietrz współpracę z 9
czeskimi gminami przygranicznymi w dziedzinie
zabezpieczenia przeciwpożarowego prowadzi od roku
1992. W roku 1993 zostały zorganizowane I polskoczeskie zawody straży pożarnych. Od tego czasu zawody
realizowane są co roku cyklicznie. Spotkania społeczności
lokalnych przy okazji zawodów zaowocowały bliższymi
kontaktami władz samorządowych uczestniczących
gmin, których przedstawiciele podpisali w roku 1999
porozumienie o współpracy. Zawody organizowane
w kolejnych latach prezentowały różnice w systemach
ochrony przeciwpożarowej w obu krajach i zaowocowały
w roku 2000 projektem dofinansowanym z Phare CBC "Ujednolicenie działań przeciwpożarowych OSP gmin
pogranicza polsko-czeskiego. Brama Morawska 2000",
który zakładał zdobycie umiejętności obsługi sprzętu
pożarniczego używanego u sąsiada za granicą. Kolejne
lata zaowocowały następnym wspólnym projektem "Polsko-czeska liga strażaków. Kietrz 2006"
dofinansowanym z programu Interreg IIIA. W roku 2009
mijało 10 lat od podpisania porozumienia. Był to
odpowiedni czas na dokonanie podsumowania efektów
współpracy, w ramach którego zorganizowano cykliczny
turniej Brama Morawska 2009 oraz nocne zawody
pożarnicze, które wykazały stan wyszkolenia
i umiejętności współdziałania jednostek i drużyn

seniorów a ponadto, jako nowość zorganizowano
zawody drużyn młodzieżowych. Działaniem wieńczącym
projekt była wspólna polsko-czeska konferencja, w czasie
której omówione zostały problemy, sukcesy i porażki
współpracy, wyróżnieni zostali zasłużeni w działaniu oraz
odnowiono "porozumienia o współpracy" i rozszerzono
go o drużyny młodzieżowe.
Głównym celem projektu było pogłębienie
współpracy lokalnych przygranicznych społeczności
w dziedzinie zabezpieczenia pożarowego i związana
z tym integracja transgraniczna. Cele pośrednie
w odniesieniu do uczestników to:
- podniesienie sprawności bojowej i umiejętności
współdziałania partnerskich jednostek OSP,
- rozszerzenie współpracy o drużyny młodzieżowe,
- obiektywne omówienie i ocena 10 lat współpracy.
Celem pośrednim w odniesieniu do ogółu lokalnej
społeczności był wzrost poczucia bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej.
Projekt skierowany był do społeczności
skupionych wokół ochotniczych straży pożarnych,
przewidywał zarówno aktywną jak i pasywną formę
uczestnictwa w poszczególnych działaniach oraz
obejmował różne grupy wiekowe. Bezpośrednią grupą
docelową projektu byli czynni członkowie ochotniczych
straży pożarnych, dorośli jak i członkowie drużyn
młodzieżowych. Pośrednio projekt skierowany był do
zwykłych mieszkańców, rodzin strażaków startujących
w zawodach, dorosłych i dzieci oraz zwykłych kibiców
sportu strażackiego.

