SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu

7 stycznia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Łęg za 2011 rok.
W czasie zebrania przyjęto Sprawozdania z Działalności, Finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2011 oraz
Plany Działalności i Finansowy na rok 2012 oraz udzielono absolutorium dla Zarządu za rok 2011.
13 marca 2012 wzięliśmy udział w teście systemu powiadamiania o zdarzeniach na telefonu komórkowe.
Test przebiegł pomyślnie, jednak nie zostały podjęte żadne kroki w celu uruchomienia go na stałe.
7 kwietnia 2012 odbyło się poświęcenie nowego samochodu bojowego OSP Łęg.
Uroczystość ta odbyła się przy okazji poświęcenia pokarmów, dzięki czemu, oprócz członków OSP Łęg,
uczestniczyło w niej wielu mieszkańców Łęgu i Kijowa.
22 kwietnia 2012 podczas Zebrania Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie Prezes
Zarządu OSP Łęg dh Piotr Piechowicz wybrany został na członka Komisji ds. Młodzieży Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie.
6 maja 2012 dziesięciu członków OSP Łęg wzięło udział w Gminnym Dniu Strażaka w Kruszynie.
19 maja 2012 nasza jednostka wzięła udział w Gminnych Manewrach Strażackich.
8 lipca 2012 wzięliśmy udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
Już po raz trzeci z rzędu zwycięstwo świętowała nasza drużyna kobieca. Drużyna męska nie ukończyła
ćwiczenia bojowego i została zdyskwalifikowana.
18 sierpnia 2012 dwójka naszych druhów uczestniczyła w doskonalącym szkoleniu dla dowódców OSP.
18 sierpnia 2012 odbył się integracyjny spływ kajakowy. Uczestniczyło w nim 16 członków OSP Łęg.
9 września 2012 odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku Placu Zabaw przy remizie OSP Łęg.
Uroczystość poprzedziła odprawiona w remizie Msza Święta w intencji mieszkańców Łęgu i Kijowa.
22 września 2012 podczas VII Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Częstochowskiego, które odbyły się w Blachowni drużyna kobiet obroniła tytuł Mistrzyń Powiatu
Częstochowskiego. Tym samym dziewczyny zapewniły sobie występ na zawodach powiatowych w 2014r.
30 września 2012 odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy utworzenia OSP Kruszyna.
W tym dniu Zastępca Naczelnika OSP Łęg dh Michał Piechowicz oraz Skarbnik OSP Łęg dh Krzysztof
Wróbel odebrali odznaki „Strażak Wzorowy”.
16 grudnia 2012 trzech członków OSP Łęg ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego w myśl polskiego prawa otrzymali Oni tytuł ratownika.
W roku sprawozdawczym przybyło dwoje nowych członków, również dwoje opuściło nasze szeregi.
Pozyskano sprzęt o łącznej wartości ok. 16 000 zł, w tym agregat wysokociśnieniowy, radiostację
samochodową i 6 kompletów ubrań koszarowych.
Jednostka wzięła udział w 6 akcjach ratowniczych, w tym w 2 pożarach i 4 miejscowych zagrożeniach.
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