OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JAWORZE
Rok załoŜenia: 1945

 Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ul. Mickiewicza 46A, 59-400 Jawor
.
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Zakres i formy działalności (cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji):
♦ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie poŜarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi;
♦ branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poŜarów i klęsk
Ŝywiołowych;
♦ uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed poŜarem oraz
przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpoŜarowej;
♦ branie udziału w obronie cywilnej;
♦ rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu;
♦ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej.

Liczba członków stowarzyszenia: 44 osoby
WaŜniejsze inicjatywy:
♦ prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla straŜaków i członków MDP;
♦ organizacja zawodów młodzieŜowych druŜyn

poŜarniczych

(MDP) zgodnie z

regulaminem;
♦ przeprowadzanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w siedzibie OSP;
♦ organizowanie młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych.

Proponowane formy współpracy stowarzyszenia z samorządem:
♦ udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Jawora;
♦ zabezpieczenie obszaru miasta Jawora w czasie wyjazdów JRG PSP poza jego teren;
♦ udział w pracach i ćwiczeniach Gminnego Zespołu Reagowania;
♦ zabezpieczanie imprez masowych, w tym sportowych.

