
 

Podsumowanie działalno ści jednostek OSP z terenu  Gminy 
Dzierżoniów w roku 2012.  
 

W I kwartale br. odbyły się walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach 
OSP działających na terenie Gminy Dzierżoniów, na których podsumowano działalność 
jednostek i zarządów OSP za rok 2012.  

Dane statystyczne po zebraniach sprawozdawczych: 
Na terenie Gminy Dzierżoniów funkcjonuje 5 jednostek OSP (Mościsko, Ostroszowice, 
Roztocznik, Tuszyn, Piława Dolna ) w tym jednostka OSP Mościsko włączona jest do KSRG 
Wszystkie jednostki posiadają osobowość prawną, są zarejestrowane w KRS, posiadają 
REGON, NIP i konta bankowe. 
Gminne jednostki OSP zrzeszają w swoich szeregach 119 członków czynnych, 5 członków 
wspierających oraz 20 członków honorowych. 
Razem – jednostki gminne liczą 144.druhów. 

 Przy gminnych OSP działają:                                                                                                                                        
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt młodszych – OSP Roztocznik,                                            
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców młodszych – OSP Roztocznik,                            
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców starszych – OSP Piława Dolna, Roztocznik,  
zrzeszając 36 członków w tym 8 dziewcząt i 28 chłopców.  

Stan wyposażenia jednostek OSP na koniec 2012 r.: 
  Wszystkie OSP to jednostki typu „S” i dysponują 6 samochodami pożarniczymi typu: GCBA 

6/32 – 1, GBA 2,5/16 – 3, GBM 2,5/8 – 1, GLM 8 – 1. 
Ponadto na wyposażeniu jednostek znajduje się: 
7 motopomp typu PO -5, 
1 motopompa pływająca typu NIAGARA, 
6 pomp szlamowych Honda,                                                                                                          
4 agregaty prądotwórcze,                                                                                                               
6 pilarek do drewna typu Stihl,                                                                                                   
1 pilarka do cięcia betonu i stali, 
1 zestaw ratownictwa technicznego typu LUKAS, 
3 zestawy ratownictwa medycznego,  
10 nadciśnieniowych aparatów powietrznych DRAGER oraz  sprzęt do podawania wody i 
piany, środki ochrony osobistej oraz odzież ochronna.  



Zaplecze do prowadzenia działalności ratowniczo - gaśniczej: 
Jednostki OSP mają do dyspozycji  5 garaży jednostanowiskowych posadowionych przy 
remizach oraz remizo – świetlicach.  

Finansowanie jednostek: 

  Środki finansowe przeznaczone przez Gminę Dzierżoniów na bezpośrednią działalność  
jednostek OSP w roku 2012 wyniosły 65 000,00zł, w całości przeznaczono na zakup sprzętu 
pożarniczego, sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz remonty obiektów. 
W roku 2012 jednostki OSP wzbogaciły swoje wyposażenie o: 

•  trzyprzęsłową drabinę przystawną - OSP Ostroszowice, 
• system selektywnego wywoływania  - OSP Piława Dolna, 
•  maszt oświetleniowy -  OSP Mościsko, 
• 2 nadciśnieniowe aparaty powietrzne - OSP Ostroszowice oraz OSP Tuszyn, 
• spalinową pilarkę ratowniczą do cięcia drewna - OSP Roztocznik, 
• 4 ubrania specjalne ( OSP Mościsko, Piława Dolna, Tuszyn), 
• 5 hełmów strażackich - OSP Ostroszowice. 

Działania ratownicze oraz inne czynności podejmowane przez jednostki OSP w 2012r.: 
W roku 2012 zanotowano na terenie gminy 49 pożarów i 71 miejscowych zagrożeń. 
Jednostki  OSP brały udział w 61 interwencjach: 43 przy gaszeniu pożarów oraz 18 przy 
likwidacji miejscowych zagrożeń. Udział strażaków przy gaszeniu pożarów – 203, przy 
miejscowych zagrożeniach – 78. Do pozostałych działań jakie podejmowali strażacy  można 
zaliczyć: uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religijnym, państwowym                              
i strażackim, pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez na terenie gminy, współpracę                   
z lokalnymi organizacjami. 

Zawody sportowo – pożarnicze: 
   W maju ubiegłego roku w miejscowości Piskorzów zostały rozegrane XIV Powiatowe  

Zawody OSP w sporcie pożarniczym. Gminę Dzierżoniów  reprezentowało łącznie 7 drużyn, 
w tym 3 drużyny seniorów oraz 4 drużyny  młodzieżowe. 
Osiągnięte wyniki: OSP Roztocznik zajęła 4 miejsce, MDP chłopców młodszych z OSP 
Roztocznik - II miejsce, MDP dziewcząt młodszych z OSP Roztocznik - III miejsce. 

 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej: 
   eliminacje powiatowe:  
    szkoły podstawowe - I miejsce Emilia Adamczyk – SP Mościsko,  
    szkoły ponadgimnazjalne- I miejsce - Marta Berezowska,( Roztocznik) 

eliminacje wojewódzkie – III miejsce Marta Berezowska ( Roztocznik) 

Ważniejsze tematy poruszane na walnych zebraniach (do wykonania w roku 2013 i w 
latach następnych):  

  OSP Mościsko: budowa nowego obiektu remizy, remont samochodu gaśniczego Star, 
wymiana zestawu narzędzi hydraulicznych.                                                                                 
OSP Ostroszowice: modernizacja obiektu remizy, doposażenie jednostki w normatywną 
ilość sprzętu.                                                                                                                                       
OSP Tuszyn: ukończenie prac remontowych w obiekcie remizy, zakup sprzętu ochrony dróg 
oddechowych.                                                                            .                                            



OSP Piława Dolna: modernizacja/rozbudowa obiektu remizy, zbycie lekkiego samochodu 
gaśniczego Żuk, zakup umundurowania.                                                                                                                         
OSP Roztocznik: adaptacja części biblioteki na cele OSP, modyfikacja zabudowy 
samochodu, ustalenie odpowiedzialności za sprzęt stanowiący wyposażenie sali.  

Frekwencja na walnych zebraniach sprawozdawczych wyniosła około 57 %.  

 W czasie zebrań na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Dzierżoniowie wyróżniającym się zaangażowaniem i poświęceniem druhom 
wręczono odznaki honorowe. Otrzymali je:  

1.Przemysław Podkówka – OSP Tuszyn 

2.Dawid Kaja– OSP Tuszyn 

3.Jacek Zagała – OSP Piława Dolna 

4.Józef Dereń– OSP Piława Dolna 

5.Marek Chmielewski– OSP Piława Dolna  

6.Mateusz Wróbel – OSP Ostroszowice 

7.Mateusz Kolasa – OSP Ostroszowice 

8.Sławomir Balsam– OSP Ostroszowice 

 Reasumując powyższe dane należy uznać, iż ubiegły rok w działalności jednostek OSP 
można  uznać, pomimo pewnych trudności, jako kolejny krok w realizacji zamierzonych 
celów, a tym samym dbałości o wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy 
Dzierżoniów.  

Za wszystkie działania podejmowane przez strażaków w ubiegłym roku na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy serdecznie dziękujemy, życząc jednocześnie 
wszelkiej pomyślności w ich dalszej szlachetnej służbie.  

 


