
Informacja do materiału dla publikacji „Historia motoryzacji OSP powiatu bielskiego” 
 

Szanowni druhowie,  

Zamiarem Powiatowej Komisji Historycznej Związku OSP RP w Bielsku-Białej jest wydanie 

publikacji poświęconej początkowi i rozwojowi wyposażenia w silnikowy sprzęt zmotoryzowany 

ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego na bazie jednostek OSP naszego powiatu. Publikacja 

ma zawierać ogólny wstęp do tematu opracowany przez Komisję Historyczną oraz pokazać 

chronologiczne doposażanie jednostek OSP w sprzęt zmotoryzowany na przestrzeni lat ich 

istnienia, od pierwszych egzemplarzy po dzień dzisiejszy, na zasadzie opracowania dla każdej 

jednostki naszego powiatu osobnego jakby podrozdziału z opisaną historią rozwoju sprzętu 

zmotoryzowanego tej jednostki obrazowanej zdjęciami sprzętu. Bazą i podstawą do opracowania 

takiego podrozdziału będą właśnie materiał opisowy oraz zdjęcia opracowane i przysyłane przez 

poszczególne jednostki OSP. Komisja Historyczna nie podejmuje jeszcze decyzji co do obszerności 

książki np. przeznaczenia konkretnej  ilości stron dla każdej jednostki, czy zamieszczania pełnych 

opracowań, będzie to zależało od zakresu dostarczonego przez Was materiału, wtedy podejmiemy 

decyzję w tym zakresie, bo książka też nie może mieć nieograniczonej ilości stron. Dlatego na 

dzień dzisiejszy nie ma ograniczenia co do przysyłania zakresu materiału opisowego oraz ilości 

posiadanych zdjęć. Wręcz przeciwnie oczekujemy w miarę możliwości i posiadanych informacji 

dokładnego opisu doposażania jednostek w kolejne egzemplarze sprzętu silnikowego z 

zaznaczaniem nazwy, modelu, producenta i czasu kiedy został pozyskany oraz sposobu jego 

pozyskania (np. darowizna, zakup własny, czy sponsorowany, zbiórki pieniężne itp.) oraz 

przysyłania każdej ilości posiadanych zdjęć, z których to materiałów będziemy dopiero 

kompletować właściwy zakres do książki. Oczywiście po opracowaniu takiego materiału dla każdej 

jednostki OSP naszego powiatu, przed oddaniem do druku, wersja robocza tego materiału zostanie 

przekazana do jednostek celem zapoznania się z nim, jego oceny i ewentualnej korekty oraz 

ostatecznego zatwierdzenia wyrażającego zgodę na druk w tej formie i zakresie. 

W przypadku przesyłanego materiału z Waszej jednostki przede wszystkim proszę o przesłanie 

osobno zdjęć, każdy w formacie *.jpg i w takiej ilości, jaką uważacie za konieczną. Jeśli chodzi o 

materiał opisowy, to prosiłbym, jeśli to możliwe, o chronologiczne przedstawienie pozyskiwania 

poszczególnych egzemplarzy sprzętu silnikowego z opisem modelu, producenta, roku produkcji, 

terminu-roku pozyskania, formy pozyskania oraz okresu jego używalności, jak również, co później 

z nim się stało - sprzedany, podarowany, złomowany, izba pamięci, muzeum pożarnictwa itp.  

Cały materiał (edytowalny opis – „Word” format *.doc lub *.docx + zdjęcia - format *.jpg) 

proponuję przesłać w folderze skompresowanym, a jeśli byłby za „ciężki”, można podzielić go na 

kilka wiadomości e-mail. Można też skorzystać z możliwości „chmury” przez udostępnienie 

folderu. 

Na końcu opracowania proszę podać nazwisko i imię jego autora(ów) oraz załączenie logo 

jednostki OSP (format *.jpg,png), jeśli jednostka takie logo posiada. 

Jeśli moje wyjaśnienia są niepełne, bądź niejasne, to proszę o dalszy kontakt. 

  

Ze strażackim pozdrowieniem. 

 

Zbigniew Waloszczyk 

Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego  

Związku OSP RP w Bielsku-Białej 

Przewodniczący Powiatowej Komisji Historycznej 

Kronikarz OSP Czechowice 

 

e-mail:  zbyszewa15@interia.pl 

telefon: 692160366 


