
Sprawozdanie z działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej
Gminy Przystajń za 2019 rok.

Na  terenie  Gminy  Przystajń  działa  9  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych
skupiających w swoich szeregach 29 kobiet,  283 mężczyzn w wieku 18 – 65 lat,
70  mężczyzn  w  wieku  ponad  65  lat,  142  członków  czynnych  mogących  brać
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, 20 członków wspierających,
oraz 39 członków honorowych. 

Spośród 9 jednostek  OSP trzy  włączone są  do Krajowego Sytemu Ratowniczo –
Gaśniczego i są to jednostki: OSP Górki – Stany, OSP Przystajń i OSP Wrzosy –
Brzeziny.  Jednostki  te  wyposażone  są  w system selektywnego  alarmowania  czyli
alarmowane  drogą  radiową  przez  dyżurnego  stanowiska  kierowania  Komendy
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kłobucku.  Pozostałe  jednostki
dysponowane  są  poprzez  sms,  który  wysyłany  jest  z  PSP do  każdego  czynnego
strażaka alarmowanej jednostki OSP. 

W roku ubiegłym na terenie Gminy miało miejsce 77 zdarzeń z czego :

-   27  to pożary

-   44  miejscowe zagrożenia (tj. wypadki drogowe, powalone drzewa, neutralizowane
plam substancji ropopochodnych, agresywne owady itp.)

-   i 6 alarmów fałszywych.

Największym  zagrożeniem  pożarowym  na  terenie  Gminy  są  bez  wątpienia
kompleksy  leśne  należące  do  prywatnych  właścicieli  oraz  Lasów  Państwowych
Nadleśnictwa Herby.  Lasy te  zaliczone są  do I  kategorii  zagrożenia  pożarowego.
Poważnym problemem jest zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. Utrzymujący
się  od  kilku  lat  deficyt  deszczu  powoduje  wysychanie  zbiorników  i  naturalnych
cieków wodnych. 
Ograniczenia  dotyczą także poboru wody z hydrantów. Niestety bez wody trudno
będzie  strażakom walczyć z żywiołem. Niepokojące są także od kilku lat  pożary,
które są prawdopodobnie wynikiem umyślnego podpalenia.

Drugim pod  kątem zagrożeń  na  terenie  Gminy  są  wypadki  i  kolizje  z  udziałem
pojazdów  samochodowych,  szczególnie  te  na  drodze  wojewódzkiej  nr  494.
Z kilkudziesięciu zdarzeń jakie zostały odnotowane na terenie naszej Gminy należy
wymienić  kilka  charakterystycznych,  które  wymagały  udziału  znacznej  ilości  sił
i środków: 
- plama oleju hydraulicznego na drodze pomiędzy Ługami a Panoszowem na odcinku
2 km, 
- neutralizacja rozlewiska oleju napędowego w Rynku w Przystajni po kolizji dwóch
samochodów  ciężarowych.  W  obu  przypadkach  zużyto  dużą  ilość  środków  do
neutralizacji,



- w lipcu odnotowano pożar lasu i zboża na pniu w Dąbrowie z którym zmagało się
kilkanaście jednostek OSP i PSP oraz samolot gaśniczy.  Pożar lasu stanowił  duże
zagrożenie dla pobliskich budynków mieszkalnych i gospodarczych,
-  również  w  lipcu  w  Brzezinach  podczas  niewłaściwe  prowadzonych  robót
budowlanych przy izolacji fundamentów doszło do uszkodzenia konstrukcji nośnej
budynku. Działania straży polegały na ewakuacji mienia i zabezpieczeniu terenu.   
- w sierpniu doszło do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Galińskie,
gdzie  po  wyładowaniu  atmosferycznym  zapalił  się  dach  i  magazynowane  płody
rolne.  Również  i  w  tym  przypadku  zaangażowanych  było  kilkanaście  jednostek
straży  pożarnej  oraz  osoby,  które  udostępniły  własne  pojazdy  i  maszyny  do
załadunku i wywożenia spalonej słomy i siana. W tym miejscu należy zaznaczyć, że
po  pożarze  druhowie  OSP  z  naszej  Gminy  aktywnie  włączyli  się  w  pomoc
poszkodowanym przy zabezpieczeniu budynków oraz zbiórkę pieniędzy i produktów
dla zwierząt hodowlanych.  

ZAKUPY  I  DOTACJE: W  2019  roku  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji uruchomiło program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych. Każda
jednostka OSP otrzymała dotację w wysokości 5000 zł. Środki te przeznaczono na
zakup umundurowania, środków ochrony osobistej i sprzętu szkoleniowego z zakresu
ratownictwa medycznego. Łączna kwota dotacji to 50.000zł.

Również w roku ubiegłym jednostki OSP ( Wilcza Góra, Kamińsko i Ługi – Radły)
otrzymały  dotację  łączoną  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz MSWiA. Środki przeznaczono na zakup
narzędzi  ratowniczych, armatury wodnej,  sprzętu oświetleniowego oraz na remont
garażu. Łączna kwota tych dotacji to 15.544 zł. 

W  marcu  ub.  roku  jednostka  OSP w  Przystajni  zakupiła  nowy  lekki  samochód
pożarniczy marki Renault Trafic typu BUS, który zastąpił zużyty samochód marki
Volkswagen  Golf.  Całkowity  koszt  zakupu  tego  pojazdu  wyniósł  ponad  98  tys.
złotych. Kwotę 60 tys. zł. jednostka otrzymała z dotacji Gminy Przystajń pozostała
kwota pochodziła ze środków własnych tej jednostki.  W maju dla  jednostki OSP
w Przystajni został przekazany używany sprzęt do ratownictwa wodnego w postaci
łodzi  z  silnikiem  spalinowym  oraz  przyczepką  transportową.  Sprzęt  ten  został
przekazany  ze  stanu  Komendy  Powiatowej  PSP w  Kłobucku  oraz  ze  Starostwa
Powiatowego w Kłobucku.
W  październiku  OSP w  Przystajni  zakupiła  nowy  średni  samochód  ratowniczo-
gaśniczy  marki  Volvo.  Na  zakup  tego  samochodu  jednostka  otrzymała  dotację
z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 310.000 zł, z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w kwocie
200.000zł,  i  dotacji  Gminy  Przystajń  w  wys.  275.970,00  zł.  Koszt  tego  zadania
wyniósł: 785.970 zł 
Na  potrzeby  nowego  samochodu  przebudowano  i  dostosowano  istniejący  garaż.
Koszt tego przedsięwzięcia to: projekt 4.551zł. i roboty budowlane 36.000zł. Całość
pokryta ze środków Gminy Przystajń.



Użytkowany  w  OSP  Przystajń  samochód  pożarniczy  marki  MAGIRUS  został
przekazany do jednostki OSP Kamińsko.

STAN  WYSZKOLENIA: Na  obecną  chwilę  posiadamy  38  strażaków,  którzy
posiadają  uprawnienia  do  prowadzenia  pojazdów  uprzywilejowanych  oraz
142  strażaków  mogących  brać  bezpośredni  udział  w  akcjach  ratowniczo  –
gaśniczych.  Strażacy  co  3  lata  poddawani  są  badaniom  lekarskim  oraz  są
ubezpieczeni  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  Latem  ubiegłego  roku
odnotowano jeden wypadek lekki z udziałem strażaka podczas działań gaśniczych. 

W dalszym ciągu czynione są starania wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Kłobucku aby w kolejnych latach uzupełniać szkolenie strażaków
z jednostek OSP, które nie są włączone do KSRG. Braki w tym szkoleniu posiada
20 strażaków.

Każdego roku Zarząd Oddziału Gminnego, Zarząd OSP w Przystajni  oraz Gmina
Przystajń czynnie uczestniczy w organizacji konkursu plastycznego i turnieju wiedzy
pożarniczej, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

Nadmienić należy także, że jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń chętnie włączają
się w organizację zajęć edukacyjnych o tematyce zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla,
zagrożeń  związanych  z  wypalaniem  traw,  pogadanek  oraz  pokazów  działań
ratowniczo  –  gaśniczych  podczas  imprez  plenerowych  i  zamkniętych  takich  jak
Dożynki, Dzień Dziecka, WOŚP itp. Strażacy ochotnicy współpracują z lokalnymi
Zespołami  Śpiewaczymi  oraz  z  Kołami  Gospodyń  Wiejskich.  Uczestniczą
w uroczystościach państwowych, związkowych oraz kościelnych.
  
Na koniec sprawozdania przekazuję serdecznie podziękowania całej Radzie Gminy
i Przewodniczącemu Rady, Panu Wójtowi, Staroście Kłobuckiemu, Komendantowi
Powiatowemu PSP w Kłobucku,  Pani  Annie  Mrozek  oraz  całej  braci  strażackiej
z  terenu  gminy  za  dotychczasową  współpracę  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej na terenie Naszej Gminy.

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem 
Mariusz Koziński


