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Będzin, dnia 17.03.2018 r.

Sprawozdanie z działalności za rok 2017
Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza.
Przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczym członków w dniu
17.03.2018 roku.
§1. Stan organizacyjny jednostki;

• Członkowie czynni oraz MDP – stan w dniu zebrania: 45, przybyło w okresie
sprawozdawczym: 13, ubyło 13.
• Członkowie honorowi – stan w dniu zebrania: 1.
• Łącznie stowarzyszenie posiada 45 członków, w tym 10 kobiet.

§2. OSP posiada Młodzieżowa Drużynę Pożarniczą;
• Liczba jej członków wynosi 4 w tym 2 kobiety.
• Drużyna odbyła 30 zbiórek.
• Członkowie MDP są ubezpieczeni.
§3. Działalność organizacyjna;
1. W roku sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń zarządu i wiele różnych spotkań w
tym Poniedziałkowe zbiórki druhów.
2. Rozpoczęto remont strażnicy obejmujący prawie wszystkie pomieszczenia aktywnego
użytkowania oraz zagospodarowanie pozostałej przestrzeni. Prawie ukończony jest
remont głównej Sali górnej, a także trwają przygotowania do dalszych prac. Będą one
obejmować garaże tj. wyłożenie płytek na froncie oraz wykończenia posadzki,
elektryki oraz ocieplenia w garażu tylnym. Zostanie przerobiona szatnia dla strażaków
w celu zwiększenia miejsca oraz wygody, a także planowane jest przeniesienie
wszystkich zbędnych rzeczy w tym warsztatu do garażu z tyłu. Wykonana zostanie
likwidacja balkonu jednostki z racji złego stanu technicznego oraz małego pożytku z
jego modernizacji.
3. Zaplanowano pracę mające na celu usytuowanie hydrantu przy jednostce oraz
podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

4. Zabezpieczono środki na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, a
także cały czas prowadzone są rozmowy na zaawansowanym etapie w sprawie
wykonania kotłowni na biomasę.
5. Aktualnie działa już cześć monitoringu placu remizy, a w obecnym roku zostaną
zamontowane kamery z frontu oraz czujniki ruchu.
6. Wymienione zostały stolarki drzwiowe z frontu oraz tyłu remizy dzięki dotacji z
MSWiA.
7. W celu sprawnego wykorzystania urządzeń na jednostce oraz wygody pracy
wykonano przyłącze radiowe Internetu o przepustowości prawie 200Mb/s.
8. Przystąpiono do ogłoszenia rekrutacji nowych druhów oraz promocji jednostki, które
wynikiem są przyjęcia wielu nowych twarzy. W tym, aż 4 osób z pełnymi
uprawnieniami do działań ratowniczo-gaśniczych.
9. W ramach dobrego zagospodarowania obecnie użytkowanej przestrzeni bojowej i w
celu zapewnienia jej sprawności użytkowej usunęliśmy sporo zbędnego wyposażenia
do magazynów oraz zmodyfikowaliśmy skład magazynowy sprzętu doraźnego w
garażu.
10.Naprawiono przeciekający dach tj. wymieniono blacharkę murów oraz wykonano
wstawki papy.
§4. Działalność prewencyjna;
1. Jednostka uczestniczyła w kilku pokazach dla dzieci i młodzieży, a także aktywnie
działała z lokalną szkołą.
2. Prowadzimy program edukacji młodzieży wraz ze SP nr 9 w zakresie pomocy
przedmedycznej oraz innych zagrożeń.
§5. Działalność ratowniczo-szkoleniowa;
1. OSP w roku sprawozdawczym uczestniczyła w 16 wyjazdach, w tym 8 pożarów, 7
miejscowe zagrożenie oraz 1 alarm fałszywy.
2. Liczba wyjazdów poza teren gminy – 2.
3. W akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 5 strażaków.
4. Zabezpieczaliśmy oraz wpieraliśmy kilka imprez na terenie miasta Będzin, a także
Dąbrowy Górniczej.
5. Przeprowadzono 13 zbiórek szkoleniowych dla druhów ratowników.
6. Jednostka posiada na wyposażeniu średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244,
lekki Ford Transit, a także przyczepę towarową na sprzęt gaśniczy i inne wyposażenie.
§6. Sprawy gospodarcze;
1. W ramach pomocy lokalnej jednostka pomagała SP nr 9 w wymianie oświetlenia na
hali sportowej, wsparła kilka osób z lokalnej społeczności w różnych sprawach.
2. Dzięki pomocy Państwa Radziszewskich odnowiona została figura św. Floriana, a
planujemy wykonanie całej nowej wystawy wraz z odnowioną pompą na dachu
jednostki.

