Sprawozdanie z działalności w 2015 roku
W niedzielę 11 stycznia 2015 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 wydarzeniu udział wzięło 6 członków OSP w Łęgu.
W sobotę 21 lutego 2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Łęg za 2014 rok.
W czasie zebrania przyjęto sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za 2014 rok oraz plany: działalności i
finansowy na 2015 rok.
W zebraniu uczestniczyło 15 spośród 25 czynnych członków OSP Łęg oraz Komendant Gminny OSP – dh Jacek Frymus.
W niedzielę 3 maja 2015 odbyły się obchody parafialnego Dnia Strażaka w Kruszynie.
O godzinie 11.00 Mszę Świętą w intencji druhów OSP odprawił ks. Proboszcz Dariusz Con. Następnie strażacy przy asyście
Orkiestry Dętej OSP Kruszyna udali się pod pomnik Św. Floriana.
W uroczystościach wzięło udział 7 druhów OSP Łęg.
W niedzielę 10 maja zakończyliśmy malowanie i wyposażanie garażu.
Remont trwał od września 2014 roku. Wszystkie prace (z wyjątkiem instalacji systemu alarmowego i wymiany rozdzielni
elektrycznej) w czynie społecznym wykonali nasi druhowie. W ramach zadania wymieniona została instalacja elektryczna wraz z
rozdzielnią, odnowione tynki i pomalowane ściany, wykonana została nowa podsufitka wraz z izolacją i ociepleniem oraz nowe
regały na sprzęt i ubrania. Ponadto zainstalowany został system alarmowy w całej remizie.
W dniach 12-17 sierpnia 2015 braliśmy udział przy akcji gaszenia pożaru przy DK-1 w Łęgu.
W środę 12 sierpnia 2015 roku w lesie przy DK-1 pomiędzy Łęgiem a Wikłowem wybuchł największy od lat pożar na naszym
terenie. Akcja gaśnicza trwała 116 godzin i została zakończona dopiero w poniedziałek 17 sierpnia 2015 roku. Uczestniczyło w
niej ponad 100 strażaków, blisko 40 samochodów, 2 helikoptery i samolot gaśniczy. Spaleniu uległo kilka hektarów dorosłego
lasu, młodnika i nieużytków zielonych.
W niedzielę 30 sierpnia 2015 roku na boisku w Babach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze OSP Łęg – OSP Jacków
W obu rozgrywanych konkurencjach zwyciężyła jednostka OSP Jacków i to ona zyskała prawo reprezentowania gminy na
zawodach powiatowych.
Zawody miały charakter nieoficjalny, a w skład komisji sędziowskiej wchodzili członkowie obu jednostek.
W środę 2 września 2015 roku zakupiliśmy mundury wyjściowe dla 8 druhów naszej jednostki.
W ramach zadania zakupionych zostało 8 mundurów, 4 rogatywki, 4 koszule i 10 krawatów.
W sobotę 26 września 2015 odbyły się manewry strażackie jednostek OSP z terenu Gminy Kruszyna.
Na miejscu koncentracji w Kruszynie odbyło się sprawdzenie dokumentacji oraz stanu technicznego pojazdów i sprzętu
ratowniczego. Następnie komendant gminny dh Jacek Frymus przeprowadził szkolenie teoretyczne i przedstawił założenia
ćwiczeń praktycznych. Plan manewrów przewidywał wypadek dwóch samochodów osobowych oraz pożar lasu w miejscowości
Wikłów. Zadaniem naszej jednostki było przygotowanie i obsługa stanowiska wodnego.
W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 8 zastępów z wszystkich 6 jednostek OSP z terenu gminy.
W środę 7 października 2015 roku zakupione zostało 6 nowych hełmów strażackich dla naszej jednostki.
W dniach 8 i 11 Października 2015 zorganizowaliśmy transmisje meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Na wspólnym oglądaniu w remizie zgromadziło się kilkanaście osób. Wydarzenie organizowaliśmy wspólnie z Kołem ZMW
Wikłów-Łęg.
W niedzielę 29 listopada 2015 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie zakończyło się szkolenie dowódców OSP.
Wśród uczestników szkolenia był jeden przedstawiciel OSP Łęg, dzięki czemu nasza jednostka zyskała kolejnego uprawnionego
do kierowania akcjami ratowniczymi. Również w listopadzie kolejny członek naszej jednostki zdobył uprawnienia do kierowania
pojazdami uprzywilejowanymi w czasie akcji.
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W roku sprawozdawczym:
1. Nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych: przybył 1 nowy członek, ubył 1 członek.
2. OSP uczestniczyła 17 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 13 razy, w likwidacji miejscowych
zagrożeń - 4 razy.
3. Odbyło się 6 posiedzeń zarządu oraz zebrania i zbiórki szkoleniowe dla wszystkich członków OSP,
4. Pozyskano sprzęt:
o

6 szt. hełmów strażackich Calisia Vulcan 102 M,

o

40 szt. krzeseł,

o

8 mundurów wyjściowych, 4 rogatywki, 4 koszule wyjściowe, 10 krawatów,

o

Podnośnik 3t, podstawki 3t, prostownik, siekiera, szpadel, 2 łopaty,

o

4 latarki LED Cree,

o

Drobne wyposażenie kuchni.

5. Wykonano następujące prace:
o

Dokończono remont i wyposażenie garażu,

o

Remont samochodu bojowego – układ hamulcowy, wydechowy, zawieszenie, wymiana anteny radiotelefonu,

o

Wymiana opon w samochodzie bojowym,

o

Bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

6. Zorganizowano:
o

Mszę Świętą w intencji mieszkańców Łęgu i Kijowa,

o

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

o

Transmisje meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej.

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