
ZIMOWISKO STRAŻACKIE 
 

ORGANIZATOR: Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Brzeźnicy. 

KADRA: 
(opiekunowie) 

dh. Mateusz Żukowski – uprawnienia kierownika letnich i zimowych 
form wypoczynku nadane przez kuratorium oświaty (nr 16/03 z dn. 

03.06.2003r), instruktor ZHP, komendant wielu obozów i zimowisk, w 
tym obozu strażackiego w Rogowie w 2011 roku, Sekretarz Zarządu 
Powiatowego OSP RP w Wadowicach, Prezes OSP Brzeźnica, pracownik 

Urzędu Gminy w Brzeźnicy ds. obrony cywilnej, tel. 504-901-939 
 dh. Marek Lenart –  sekretarz Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy, 

Prezes Zarządu OSP Brzezinka, funkcjonariusz Komisariatu Miejskiego 
Policji w Skawinie, wychowawca na obozie strażackim w Rogowie w 2011 
roku tel. 696-425-884 

 dh. Piotr Gonciarczyk – członek Zarządu OSP Marcyporęba, opiekun 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Marcyporębie, 

dh. Bartłomiej Dziędziel - członek zarządu OSP Łączany, ukończony kurs 
kwalifikowanej pomocy medycznej – ratownik medyczny OSP, 
wychowawca na obozie strażackim w Rogowie w 2011 roku 

  

MIEJSCE: RAJCZA – NICKULINA malownicza miejscowość górska usytuowana w 

obrębie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.  Do naszej dyspozycji 
oddane zostanie całe Szkolne Schronisko Młodzieżowe tj. kuchnia, 

jadalnia, świetlica, węzeł sanitarny oraz pokoje wraz z całym 
wyposażeniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: m.in.: 
zajęcia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem torby R-1, fantoma , 

zajęcia dot. przygotowania do wypraw górskich, praca z mapą, 
spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, 
wycieczki piesze szlakami pasma Suchej Góry, Krawcowego Wierchu 

liczne gry w tym także gry nocne, gry symulacyjne 
zajęcia z wykorzystaniem sprzętu łączności, 
ognisko biesiadne z kiełbaskami, 

wizyta w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Żywcu. 
 

TERMIN: 11 luty 2012 – 16 luty 2012 r. 
Zbiórka uczestników zaplanowana w dniu 11.02.2012 o godz. 8.00 na 
parkingu pod Gimnazjum w Brzeźnicy (wjazd od strony OSP Brzeźnica). 

Powrót uczestników zimowiska zaplanowany w dniu 16.02.2012 około 
godz. 17.00 w miejscu wyjazdu.     



  

CENA: Pełny koszt uczestnictwa w zimowisku wynosi: 

• przy zgłoszeniu do  31.12.2011 – cena 220,00 

• przy zgłoszeniu do  13.01.2012 – cena 250, 00 

• po tym terminie – cena 280,00 zł 

  

Cena zawiera: 
transport uczestników, pełnym wyżywieniem obejmującym cztery posiłki 
dziennie, całodobową opiekę kadry, atrakcyjny program wraz z 

wszystkimi atrakcjami,  
 

WARUNKI 
UCZESTNICTWA: 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa dziecka potwierdzone wypełnioną kartą 
uczestnika wraz z dokonaną wpłatą za pobyt w terminie: 
 

Wypełnione karty prosimy przekazać w/w terminie Naczelnikom OSP lub 
osobom zajmującym się Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi oraz o 
dokonanie wpłaty u tych osób. W celu uzyskania szczegółowych 

informacji proszę kontaktować się bezpośrednio z Komendantem 
Zimowiska – dh. Mateuszem Żukowskim.   

  

WYPOSAŻENIE: Każdy uczestnik powinien z sobą zabrać: 

• ubiór osobisty (w tym 2 pary więcej ciepłych skarpet), 

• ciepłe ubranie na wycieczki w góry, kombinezon 

• czapka, rękawiczki oraz szalik (najlepiej 2 pary), 

• wygodne wysokie buty pozwalający na wycieczkę w góry, 

• środki czystości oraz ręcznik, 

• papcie lub wygodne klapki do przebrania w pomieszczeniu, 

• dres lub piżamę do spania, 

• legitymacje szkolną, 

• dobry humor i pogodę ducha, 

• latarka, 

• tłusty krem na mróz, 

 
 

Na nasze zimowisko nie ma potrzeby zabierać sprzętu typu: odtwarzacze mp3, 4 i tego typu.  Ponadto 

proszę rozważyć także potrzebę zabierania telefonów komórkowych przez Państwa pociechy. Zimowisko 

to czas wypoczynku zarówno dla Państwa dzieci, jak również dla Was samych. Do Państwa dyspozycji 

oddajemy własne numery telefonów komórkowych poprzez, które w ważnych sprawach możecie się 

Państwo kontaktować dziećmi.  

W celu niezakłócania planu pracy zimowiska proponujemy, aby ten kontakt odbywał się w godzinach 

1400-1500 oraz 1800-1900 (pory kiedy wszyscy razem jesteśmy w miejscu zakwaterowania w trakcie 

przerwy na posiłek). 

 

 


