SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu

W piątek 22 lutego 2013 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Łęg za rok 2012. W czasie zebrania przyjęte
zostały sprawozdania z działalności, finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz plany działalności i finansowy na rok
2013. Walne zebranie podjęło również decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu OSP Łęg za okres sprawozdawczy. W
zebraniu uczestniczyło 19 członków OSP Łęg oraz osoby zaproszone.
We wtorek 2 kwietnia 2013 przedstawiciele OSP Łęg wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji ojczyzny odprawionej
w Kościele Parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Widzowie w 8. rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Nasi
druhowie jak co roku uświetnili również parafialne obchody Wielkanocy. Łącznie 9 druhów OSP Łęg w Wielki Piątek i Wielką
Sobotę trzymało uroczystą Wartę przy Grobie Pańskim, a w Wielkanocną Niedzielę pełniło asystę w czasie rezurekcyjnej procesji
i Mszy Świętej w kościele parafialnym w Kruszynie.
W piątek 3 maja 2013 w Widzowie odbył się Gminny Dzień Strażaka z udziałem wszystkich jednostek z terenu gminy.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą w kościele parafialnym odprawił Ksiądz Proboszcz Zbigniew Jeż. Następnie
obchody przeniosły się na plac przy remizie OSP Widzów gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie uroczystości, koncert Orkiestry
Dętej OSP Kruszyna oraz trwający do późnych godzin festyn. W uroczystościach wzięło udział 6 druhów OSP Łęg.
W niedzielę 5 maja 2013 w Kruszynie miejsce miały obchody Parafialnego Dnia Strażaka. Mszę Świętą w intencji strażaków
odprawił Ksiądz Proboszcz Dariusz Con. Po jej zakończeniu strażacy tradycyjnie już udali się pod Pomnik z figurką Świętego
Floriana gdzie oddali Mu cześć. Całość jak co roku swoją grą uświetniła Orkiestra Dęta OSP Kruszyna. W uroczystościach wzięło
udział 6 druhów OSP Łęg.
W niedzielę 23 czerwca 2013 podczas Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Kruszyna
Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu już po raz czwarty z rzędu obroniła tytuł Mistrza Gminy Kruszyna Kobiet. Drużyna mężczyzn
ukończyła rywalizację na 3. miejscu, zwyciężyła drużyna OSP Jacków. Drużyna kobieca OSP Łęg już po raz czwarty z rzędu
zyskała możliwość reprezentowania Gminy Kruszyna na zawodach szczebla powiatowego.
W niedzielę 30 czerwca 2013 w remizie OSP w Łęgu odbyło się szkolenie „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”. W
szkoleniu wzięło udział łącznie 20 osób – członków OSP w Łęgu oraz Związku Młodzieży Wiejskiej Wikłów-Łęg. Dzięki tego
typu przedsięwzięciom można uświadamiać mnogość zagrożeń czyhających na wsi i jednocześnie ograniczyć ilość wypadków.
Szkolenia były uatrakcyjnione słodkim poczęstunkiem, dodatkowo uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy oraz odblaskowe
opaski zwiększające bezpieczeństwo na drogach.
W środę 17 lipca 2013 o godzinie 11.10 nasza jednostka przeszła inspekcję gotowości operacyjnej przez funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Działalność jednostki oceniona została bardzo pozytywnie, a jedyne zastrzeżenia
dotyczyły braku wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i uzbrojenia osobistego.
W niedzielę 18 sierpnia 2013 odbył się integracyjny spływ kajakowy dla członków OSP w Łęgu oraz członków Koła Związku
Młodzieży Wiejskiej Wikłów – Łęg. Uczestniczyło w nim łącznie 18 osób.
W sobotę 14 września 2013 w Konopiskach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Komendanta
Miejskiego PSP w Częstochowie. Gminę Kruszyna reprezentowały kobieca drużyna OSP Łęg oraz męska drużyna OSP Jacków.
Nasza jednostka uplasowała się na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów. Zwyciężyła jednostka OSP CzęstochowaBłeszno przed OSP Kłomnice i OSP Ulesie.
W sobotę 21 września 2013 w Łęgu i Kijowie odbyły się manewry strażackie dla wszystkich jednostek z terenu gminy. W
ćwiczeniach udział wzięło 42 druhów z 5 jednostek OSP. Akcją dowodził Komendant Gminny OSP dh Jacek Frymus,
obserwatorem z ramienia Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie był bryg. Arkadiusz Biskup. Całość wydarzeń śledziła
również Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka. Walka z pozorowanym pożarem polegała zarówno na działaniu w natarciu jak
i w obronie znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych.
We wtorek 24 grudnia 2013 na podział bojowy OSP Łęg trafiły dwa komplety ubrań pożarniczych specjalnych „Garda”.
Ubrania te wykorzystywane będą przy udziale w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jest to pierwszy krok w stronę wyposażenia
naszych strażaków – ratowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.
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W roku sprawozdawczym:


OSP uczestniczyła 4 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 2 razy, w likwidacji miejscowych
zagrożeń - 1 raz, alarmy fałszywe - 1 raz.



Przybył jeden nowy członek, również jeden opuścił nasze szeregi,



Odbyło się 6 posiedzeń zarządu oraz zebrania i zbiórki szkoleniowe dla 23 członków OSP,



Zorganizowano Mszę Świętą w intencji mieszkańców Łęgu i Kijowa,



Prowadzono bieżące naprawy samochodu i sprzętu gaśniczego, utrzymywano czystość w remizie i jej obrębie.
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