
Sprawozdanie z działalności

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Dzierżoniów  

za rok 2020



Ochotnicze Straże Pożarne działające 
na terenie Gminy Dzierżoniów

• OSP w Ostroszowicach   - Kat. II (KSRG)

• OSP w Mościsku              - Kat. III (KSRG)
• OSP w Roztoczniku         - Kat. III (KSRG)

• OSP w Piławie Dolnej      - Kat. III 

• OSP w Tuszynie               - Kat. IV

W swych szeregach jednostki skupiają łącznie 117 członków.

We wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych powołano JOT (Jednostki 
Operacyjno -Techniczne  skupiające łącznie w swych szeregach 88 ratowników)

Przy jednostkach OSP: Ostroszowice, Piława Dolna, Mościsko, Roztocznik 
funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiające łącznie ponad 100 dzieci 
i młodzieży. Czynione są starania o powołanie MDP przy OSP Tuszyn



REMIZY



Ochotnicza Straż Pożarna 

w Mościsku



Ochotnicza Straż Pożarna 

w Piławie Dolnej



Ochotnicza Straż Pożarna 

w Tuszynie



Ochotnicza Straż Pożarna 

w Ostroszowicach



Ochotnicza Straż Pożarna 

w Roztoczniku



POJAZDY

Podstawowe wyposażenie techniczne



OSP Ostroszowice - średni samochód 
gaśniczy 4,7/45/4,5 rok prod.  2017

OSP Ostroszowice - samochód 
operacyjny Volkswagen Vento - 1993



OSP Mościsko - średni samochód gaśniczy 

GBA 2,5/16 rok prod.1995

OSP Mościsko - lekki samochód gaśniczy 

IVECO TURBO DAILY 1/1 – rok prod.2002



OSP Roztocznik - średni samochód 

gaśniczy GBA 2,5/16 Star 266 1988/2010 

OSP Roztocznik - samochód 

kwatermistrzowski  Star 266 rok prod. 1984 



OSP Tuszyn - średni samochód gaśniczy 

GBA 2,5/16 Renault  rok prod.1991

OSP Piława Dolna - średni samochód 

gaśniczy Renault GBA 2/17– rok prod.1998



• 7 motopomp pożarniczych,

• 8 motopomp szlamowych,

• 5 motopomp pływających

• 8 agregatów prądotwórczych,

• 7 zestawów medycznych

• 17 pił z napędem spalinowym do cięcia drewna, 
betonu i stali

• 4 zestawy narzędzi hydraulicznych,

• sprężarka do ładowania butli pow.

• 21 nadciśnieniowych aparatów pow.

• 4 drabiny wysuwane

• 7 drabin nasadkowych 

• Drabina słupkowa

• 5 defibrylatorów AED

Na wyposażeniu jednostek pozostaje:



Działalność ratowniczo-gaśnicza
W roku 2020 jednostki OSP  z terenu gminy brały  udział w 124 działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Zestawienie porównawcze udziału jednostek OSP z terenu Gminy Dzierżoniów w działaniach w latach: 2019-2020 
zawiera poniższa tabela

Nazwa jednostki
Rodzaj działań

Pożary Miejscowe 
zagrożenia

Alarmy fałszywe Razem

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

OSP Mościsko 17 9 21 21 2 1 40 31

OSP Ostroszowice 27 24 19 30 2 2 48 56

OSP Roztocznik 5 8 9 16 0 0 14 24

OSP Piława Dolna 6 5 7 4 1 1 14 10

OSP Tuszyn 7 0 6 3 2 0 15 3

Razem 62 46 62 74 7 4 131 124

Ponadto jednostki OSP z terenu Gminy Dzierżoniów włączone w struktury KSRG  podejmowały również działania zabezpieczenia operacyjnego 
powiatu. Stając naprzeciw wyzwaniom związanym z walką z pandemią koronawirusa Covid-19 jednostki OSP z terenu Gminy Dzierżoniów 
aktywnie włączyły się w działania związane z zabezpieczeniem potrzeb bytowych osób odbywających przymusową kwarantannę dostarczając im 
artykuły pierwszej potrzeby. Na wyróżnienie zasługuje tu szczególnie  jednostka OSP Roztocznik, która prowadziła 7 takich działań. W 2020 roku 
jednostki  OSP z terenu Gminy Dzierżoniów odnotowały również 18 wyjazdów gospodarczych.



Szkolenia, ćwiczenia i zawody 

1. W  2020 r. z uwagi na panującą pandemię  Covid-19  strażacy zmuszeni byli do 
zminimalizowania liczby szkoleń. Niemniej udało się przeszkolić pewną grupę strażaków 
ochotników z terenu Gminy Dzierżoniów w zakresie: kurs sterników motorowodnych –
9, recertyfikacja KPP, tj. odnowienie uprawnień do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy – 12 druhów

2. Ćwiczenia i zawody 

Z uwagi na trwającą pandemię odwołane zostały powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
OSP oraz ograniczono do niezbędnego minimum ćwiczenia i manewry pożarnicze.



Na początku marca na terenie szkół podstawowych: w Piławie Dolnej, Tuszynie, Mościsku, Ostroszowicach

przeprowadzono eliminacje szkolne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Laureaci tych eliminacji

mieli wziąć udział w eliminacjach powiatowych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”, lecz z uwagi na zagrożenie

epidemiologiczne niniejszy turniej został odwołany.

Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej



Remonty i budowy remiz

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoczniku - w 2020 roku prowadzone były głównie siłami 
druhów z tej jednostki, szeroko zakrojone prace związane z rozbudową remizy poprzez 
adaptację przyległych pomieszczeń na cele związane z działalnością jednostki



W ubiegłym roku na zadania związane z bezpośrednim zapewnieniem gotowości bojowej oraz

działalności statutowej jednostki OSP otrzymały z budżetu Gminy Dzierżoniów dotację celową w wys.

147 200 zł. Podziału dotacji w drodze stosownych uchwał dokonał Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Środki te wykorzystano na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

Jednostki OSP z terenu gminy otrzymały również wymierne wsparcie od różnych organizacji i instytucji:

MSWiA, KGPSP, Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, Rad Sołeckich oraz Powiatowego

Urzędu Pracy w ramach programu Tarcza 4.

Druhowie brali także udział z pozytywnym rezultatem w kilku programach organizowanych między innymi

przez: Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej. Pozyskaliśmy również wsparcie od Lasów Państwowych, Stowarzyszenia

Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat oraz pozostałych sponsorów.

Niniejsze starania pozwoliły zgromadzić dodatkowo ponad 150 000 zł.

Finansowanie jednostek



W ramach pozyskanych środków zakupiono: aparaty powietrzne, czujniki bezruchu, ubrania specjalne,

hełmy pożarnicze, buty specjalne, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy, wentylatory do oddymiania

pomieszczeń, sprzęt ratownictwa drogowego, prądownice, węże pożarnicze, przyczepę do transportu

łodzi ratowniczej oraz pozostały drobniejszy sprzęt i umundurowanie.

Niniejsze opracowanie nie zawiera w swej treści pozostałych kosztów ponoszonych przez Gminę

Dzierżoniów związanych z zapewnieniem właściwej ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

(ubezpieczenia, modernizacje obiektów remiz, opłaty za energię itp).

Finansowanie jednostek



Problemy i wyzwania stojące przed OSP, wymagające systemowego rozwiązania:
Stale poszerzająca się gama specjalistycznego sprzętu użytkowanego przez druhów strażaków wynikająca z przepisów
mająca zapewnić im bezpieczeństwo oraz większą skuteczność podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych
wymusza stały wzrost kosztów jego utrzymania w pełnej sprawności. Konieczność zapewnienia właściwej ochrony
osobistej przy stale rosnących cenach umundurowania i wyekwipowania specjalnego wymusza przeznaczanie coraz
większej ilości otrzymanych środków finansowych na ich uzupełnienie. Ubiegły rok, który upłynął pod znakiem walki z
pandemią Covid-19, obok dotychczasowych problemów z należytym zabezpieczeniem strażaków OSP w podstawowe
środki ochrony osobistej, spowodował także konieczność dodatkowego jeszcze, ale również niezwykle ważnego dla
zdrowia i życia biorących udział w działaniach ratowników zabezpieczenia, w specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej
przed zakażeniem koronawirusem w postaci kombinezonów, masek, rękawic ochronnych oraz środków do dezynfekcji,
a tym samym dodatkowo spowodował jeszcze znaczny wzrost kosztów funkcjonowania tej formacji ratowniczej. Obok
wyżej wymienionych kosztów ponoszone są również znaczne koszty związane z okresowymi przeglądami serwisowymi
specjalistycznego sprzętu oraz wypłatą uchwalonego do realizacji ekwiwalentu za udział w akcji, koszty napraw
samochodów, co w sumie powoduje, że kwoty przyznane na statutową działalność OSP stają się pomimo naszych
licznych zabiegów, by w jak najefektywniejszym stopniu nimi gospodarować, niestety często niewystarczające i
wymagają naszych dodatkowych kroków mających na celu pozyskanie środków z innych źródeł. Dużym wsparciem dla
wzmocnienia potencjału ratowniczego jednostek dzięki bardzo dobrej współpracy Samorządu Gminy Dzierżoniów z
Komendą Powiatową PSP w Dzierżoniowie stało się przekazanie w ubiegłym roku z jej zasobów średniego samochodu
gaśniczego Renault dla potrzeb OSP Piława Dolna oraz samochodu kwatermistrzowskiego oraz sprężarki do ładowania
butli powietrznych na potrzeby OSP Roztocznik. W planach na 2021 rok uwzględniono również pozyskanie z PSP dla
potrzeb naszych jednostek dodatkowego wyposażenia specjalistycznego oraz samochodu gaśniczego. Podobnie jak w
przypadku OSP Ostroszowice, dla której przełomowym rokiem w radykalnej poprawie standardów sprzętowych
jednostki stał się rok 2017, albowiem w tym właśnie roku jednostka ta została doposażona w fabrycznie nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy, istnieje wielka szansa, że w przypadku tym razem OSP Mościsko takim rokiem może
stać się rok 2021. Oczywiście może to nastąpić tylko dzięki dobrej woli większości oraz ogólnemu zrozumieniu
problemu przez wszystkich zainteresowanych. Podejmowane już od kilku lat sukcesywnie działania zmierzające do
wymiany w bardzo dużym stopniu wyeksploatowanego i przestarzałego technicznie samochodu star 244 stanowiącego
ich podstawowe wyposażenie tylko dzięki wsparciu Rady Gminy tych działań poprzez udzielenie wymaganej jako
minimum wkładu własnego dotacji na ten cel może pozwolić w drodze tzw. montażu finansowego z poważnym
udziałem finansowym innych instytucji znaleźć się w bardzo ścisłym gronie jednostek na terenie województwa
dolnośląskiego, dla których Instytucje państwowe szczebla centralnego w 2021 r. udzielą dotacji, aby wspólnymi siłami
zrealizować to ambitne przedsięwzięcie tj. dokonać zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego na potrzeby OSP Mościsko.



Podsumowanie
Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, że rok 2020 pomimo wielu negatywnych skutków jakie niosło ze

sobą stale rozszerzające się zjawisko postępujących ograniczeń i obostrzeń związanych z trwającą pandemią

koronawirusa Covid-19 nie tylko nie złamał morale druhów strażaków ale stawiając przed nimi zupełnie nowe

i nieznane dotychczas w naszej działalności wyzwania pokazał jednoznacznie że Ochotnicza Straż Pożarna jest

organizacją społeczną, na którą mieszkańcy gminy Dzierżoniów zawsze mogą liczyć.

Nie do przecenienia pozostaje udział Rady Gminy i władz gminnych w aspekcie doposażenia w 2021 r. jednostki

OSP Mościsko w fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dofinansowanie rozbudowy remizy OSP

Roztocznik.

Daleko idące zrozumienie szanownej Rady dla naszych działań oraz ich wsparcie mobilizuje nas tym samym do

jeszcze bardziej wytężonej pracy społecznej, której nadrzędnym celem jest ochrona mienia, zdrowia i życia

naszych mieszkańców. Dzięki zakupowi w ubiegłym roku kolejnej partii specjalistycznego sprzętu mieszkańcy

mogą liczyć na coraz szybsze i skuteczniejsze działanie strażaków ochotników co walnie przyczyni się do

wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Bardzo dużym wsparciem było przekazanie w ubiegłym

roku na potrzeby OSP Piława Dolna samochodu gaśniczego Renault, który zastąpił bardzo już leciwy samochód

Magirus. Dodatkowe wzmocnienie potencjału technicznego jednostek naszej gminy stanowiło również

doposażenie OSP Roztocznik w samochód kwatermistrzowski Star 266, który wesprze nasze działania

logistyczne. Również szeroko zakrojone prace druhów z OSP Roztocznik związane rozbudową ich remizy

napawają optymizmem, że zbliżająca się ku końcowi modernizacja/rozbudowa istniejącej remizy pozwoli na

radykalną poprawę warunków lokalowych druhów oraz komfortu garażowania i przechowywania

specjalistycznego sprzętu a tym samym gruntownej poprawy mobilności jednostki.

W imieniu strażaków chciałbym wszystkim darczyńcom, instytucjom, organizacjom 

samorządowym oraz pozarządowym serdecznie podziękować za okazaną bardzo daleko 

idącą pomoc jaką okazali jednostkom OSP w realizacji  ich celów statutowych w 2020 r.

Komendant Gminny ZOSP RP

w Dzierżoniowie

Krzysztof Kot



Dziękuję za uwagę


