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Informacja Naczelnika OSP Zbytków za rok 2017

W roku 2017 jednostka OSP Zbytków wyjeżdżała do zdarzeń  14 razy, 1 razy do pożaru, dwa razy do wypadku, 
trzy razy do wiatrołomów i 8 raz do miejscowego zagrożenia, łącznie w działaniach brało udział 67 strażaków.

Były to 1 pożar: w Golasowicach ul. Kasztanowa 17.

W roku sprawozdawczym nasi druhowie uczestniczyli  w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendanta 
Miejsko-Gminnego dh Ireneusza Nowaka było to  28 października , ćwiczenia prowadzone były na obiekcie w 
Drogomyślu, myślą przewodnią ćwiczeń było prowadzenie  alarmowania, łączności oraz skuteczne 
skoordynowane podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w obliczu wybuchu butli gazowej, przy czterech 
poszkodowanych, a także braliśmy udział w Manewrach Ratowniczych zorganizowanych w sołectwie Pruchna.

Jednostka w 2017 roku kontrolowana była przez Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strumieniu w 
okresie kwartalnym, tematem kontroli było prawidłowa gospodarka paliwem  oraz gotowość operacyjno-
bojowa czyli utrzymanie ładu i porządku. Kompleksową kontrolę Komendant przeprowadził 27 kwietnia pod 
kontem gotowości bojowej.

W ubiegłym roku 18 września w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu miejsko-gminnym grupy A brała
udział jedna  drużyna która zajęła 1 miejsce. W zawodach szczebla powiatowego wywalczyliśmy doskonałe 
szóste miejsce, a w rywalizacji MUSZTRY piąte miejsce.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 27 maja zajęła pierwsze miejsce w zawodach wg regulaminu CTIF, zawody 
przeprowadzone zostały razem z gminą Skoczów w Pierśćcu, już w pierwszym roku zapewniliśmy sobie udział 
w zawodach powiatowych. Jako naczelnik jestem bardzo zadowolony z wywalczonego I miejsca, pragnę 
zaznaczyć że to dzięki doposażenia jednostki w niezbędy sprzęt do ćwiczeń z młodzieżą, nalewaka oraz 
hydronetki mogliśmy pracować nad szybkością w ćwiczeniu bojowym, dziękuję Panu Tomaszowi Król oraz 
Adamowi Masztalerz. W następnych latach dołożymy wszelkich starań aby trzy krotnie obronić puchar 
przechodni Komendantów MG gminy Strumień i Skoczów albo że zdobędziemy go po raz piąty.
Nasi członkowie MDP brali udział w eliminacjach OTWP na szczeblu miejsko-gminnym w Strumieniu.  

W roku sprawozdawczym przeszkolono 5 druhów , był to:
Kurs podstawowy: Maksymilian Szczypka, Damian Kurpas, Jakub Kopiec.
Kurs naczelników: Janusz Pajor, Bartłomiej Fizia
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: Marek Szczepański, Mirosław Piętka, Mirosław Wiktorowski.

W planie szkolenia na ten rok przeszkolimy tylu druhów ile to będzie możliwe, w zależności od przydziału 
miejsc. 
W minionym roku jednostka wzbogaciła się o następujący sprzęt i umundurowanie: 6 mundurów wyjściowych, 
4 czapki rogatywki, 4 koszule, 1 ubranie specjalne UPS, 2 ubrania koszarowe,  4 węże tłoczne W 52, 4 węże 
tłoczne W 75, aluminiową drabinę nasadkową, pompę szlamową. 

Wykonano legalizację gaśnic, wymieniono olej w urządzeniach spalinowych. Przeprowadzana została 
konserwacja sprzętu, a garaż i obejście było utrzymywane w należytym porządku.

W bieżącym roku planujemy pozyskać  radio nasobne, obuwie specjalne, mundury wyjściowe, dwie butle 
kompozytowe powietrzne oraz  inny drobny sprzęt.

Na zakończenie chciałbym wszystkim podziękować za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej jednostki. 
Pamiętajmy że zawsze musimy być gotowi do niesienia pomocy. Dziękuję.


