SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu

W niedzielę 12 stycznia 2014 pod hasłem „Na ratunek” odbył się 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale WOŚP, który zorganizowany został w Zespole Szkół w Kruszynie. Wspólnie z
pozostałymi jednostkami z terenu gminy nasi druhowie byli odpowiedzialni za przeprowadzenie „światełka do nieba”.
W sobotę 22 lutego 2014 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Łęg za 2013 rok.
W zebraniu uczestniczyło 17 spośród 25 czynnych członków OSP Łęg oraz osoby zaproszone: Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga
Zawadzka i Komendant Gminny OSP – dh Jacek Frymus. W czasie zebrania jednogłośnie przyjęte zostały sprawozdania: z
działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za 2013 rok oraz plany: działalności i finansowy na 2014 rok.
W poniedziałek 7 kwietnia 2014 nasza jednostka zakupiła 8 par butów specjalnych „Herkules”.
Buty posiadają wszelkie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia dzięki czemu mogą być wykorzystywane do udziału we
wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W niedzielę 4 maja 2014 odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka w Kruszynie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków, a po jej zakończeniu strażacy oddali część Świętemu Florianowi
przy Jego figurze. Całość jak co roku uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta OSP Kruszyna.
W niedzielę 29 czerwca 2014 odbyły się obchody 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, następnie na placu przed remizą OSP Jacków miało miejsce poświęcenie nowego
sztandaru i samochodu bojowego, odznaczenie jednostki i zasłużonych druhów oraz okolicznościowe przemówienia.
W niedzielę 27 maja 2014 na boisku w Lgocie Małej nasza jednostka zorganizowała Gminne Zawody Sportowo
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gmin Kruszyna.
W zawodach udział wzięły 4 drużyny męskie oraz 3 drużyny kobiece. W kategorii mężczyzn nasza drużyna zajęła 2. miejsce,
drużyna kobiet została zdyskwalifikowana za nieukończenie ćwiczenia bojowego w wyniku awarii motopompy.
W sobotę 20 września 2014 w Konopiskach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Starosty
Częstochowskiego.
Drugie miejsce w rywalizacji kobiet zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. W zawodach zwyciężyła jednostka OSP Cisie,
która wyprzedziła naszą drużynę o 0,62 sek.
W sobotę 11 października 2014 w Babach odbyły się manewry strażackie jednostek OSP z terenu Gminy Kruszyna.
W tym roku po raz pierwszy przybrały one formułę Turnieju o Puchar Komendanta Gminnego OSP. Poszczególne jednostki
rywalizowały ze sobą w 5 konkurencjach, m.in. rzucie pustą gaśnicą w dal, cięciu drzewa na czas i przeciąganiu węża
strażackiego. W zawodach zwyciężyła jednostka OSP Jacków, nasza drużyna zajęła 5. miejsce.
W sobotę 25 października uruchomiony został system alarmowy w remizie OSP w Łęgu.
Urządzenie alarmowe zostało zainstalowane w celu ochrony sprzętu znajdującego się na wyposażeniu naszej jednostki.
We wrześniu rozpoczął się remont w naszym garażu.
Po za wymianą rozdzielni elektrycznej wszystkie prace nasi druhowie wykonali w czynie społecznym. Za środki finansowe z
nagród za udział w zawodach strażackich w latach 2013-14 zakupiliśmy nowe regały na ubrania.
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W roku sprawozdawczym:


OSP uczestniczyła 7 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 3 razy, w likwidacji miejscowych
zagrożeń - 4 razy.



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



Pozyskano sprzęt:



o

8 par butów specjalnych „Herkules”,

o

4 komplety ubrań pożarniczych specjalnych „Garda”,

Zorganizowano:
o

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Kruszyna,

o

Mszę Świętą w intencji mieszkańców Łęgu i Kijowa,

o

Spływ kajakowy dla członków OSP Łęg oraz Koła ZMW Wikłów-Łęg,



Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali dh Piotr Piechowicz i dh Adrian Stryjewski.



W ramach prac społecznych wykonano remont garażu w remizie. Prowadzono bieżące naprawy samochodu i sprzętu
gaśniczego, utrzymywano czystość w remizie i jej obrębie.
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