Sprawozdanie z Działalności w 2011 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu

5 lutego podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków OSP wybraliśmy nowe
składy osobowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęliśmy Plan Działalności na cały rok.
28 kwietnia odbył się odbiór wyremontowanej w ramach adaptacji na cele kulturalno – społeczne
sali zabaw w remizie. Oczekiwany od lat remont sfinansowany został z środków z Unii Europejskiej.
8 maja odbyła się, obchodzona z okazji Wspomnienia Św. Floriana, Uroczystość Dnia Strażaka. W
jej trakcie, honorowy gość tej uroczystości - Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie
brygadier Jacek Frymus wręczył zasłużonym członkom naszej straży medale "Za zasługi dla Pożarnictwa"
oraz odznakę "Strażak Wzorowy".
26 czerwca podczas Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, które odbyły się w Widzowie
zarówno żeńska jak i męska sekcja OSP Łęg obroniły tytuły Mistrza Gminy Kruszyna. Nasze dziewczyny
wygrały również rywalizację w pokazowej konkurencji - musztrze.
W okresie wakacyjnym trwał remont sanitariatów oraz magazynku. Możliwy był on dzięki
środkom z Funduszu Sołeckiego Wsi Łęg i Kijów oraz w wyniku współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
i pracom społecznym członków jednostki.
11 września po raz pierwszy w historii nasza jednostka zorganizowała festyn, będący jedynym takim
wydarzeniem rozrywkowym w naszej miejscowości. W czasie imprezy wystąpił zespół Ale! Babki oraz
Orkiestra Dęta OSP Kruszyna. Dzięki szerokiemu wachlarzowi atrakcji, każdy z uczestników znalazł
odpowiednią dla siebie rozrywkę. Dochód z festynu przeznaczony został na zakup nowego samochodu
bojowego.
24 września reprezentowaliśmy Gminę Kruszyna na Zawodach Sportowo-Pożarniczych Powiatu
Częstochowskiego, które tym razem odbyły się na Stadionie Gminnym w Konopiskach. Nasza jednostka
została Wicemistrzem Powiatu Częstochowskiego Mężczyzn oraz Trzecią Drużyną Powiatu
Częstochowskiego Kobiet. Obie nasze drużyny pobiły rekordy gminy w ćwiczeniu bojowym oraz punktacji
łącznej. Mężczyźni ulegli jedynie jednostce OSP Cisie, która podczas swojego startu ustanowiła nowy
rekord Polski w ćwiczeniu bojowym – 32,10 sek. Kobiety okazały się słabsze tylko od aktualnych Mistrzyń
Województwa Śląskiego - OSP Częstochowa-Błeszno oraz OSP Cisie.
22 października 19 członków naszej jednostki wzięło udział w wycieczce autokarowej na Jurę
Krakowsko – Częstochowską. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy pierwszy w Polsce w pełni zrekonstruowany
zamek jurajski w Bobolicach, ruiny zamku rycerskiego w Mirowie, Pustynie Siedlecką oraz słynne w całej
Europie Pstrągarnię i Smażalnię Ryb w Złotym Potoku.
W listopadzie wysłużonego i zawodnego Żuka zastąpił nowy bojowy samochód GLBA na
podwoziu Peugeot Boxer. Pojazd przystosowany jest do przewozu dziewięciu osób. Na wyposażeniu,
znajduje się 400-litrowa beczka na wodę wraz z agregatem wysokociśnieniowym. Zakup ten znacznie
zwiększył wartość bojową jednostki, która dotychczas użytkowała starego Żuka. Samochód ten był w
znacznym stopniu zużyty, a jego stan techniczny nie pozwalał na normalną jazdę.
W przeciągu całego roku jednostka wzięła udział w 12 akcjach ratowniczych oraz 11 wyjazdach
reprezentacyjnych.
W szeregi OSP Łęg wstąpiło 3 nowych druhów.
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