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Będzin, dnia 19.03.2022 r.

Sprawozdanie z działalności za rok 2021
Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza.
Przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczym członków w dniu
19.03.2022 roku.
§1. Stan organizacyjny jednostki;

• Członkowie czynni oraz MDP – stan w dniu zebrania: 34, przybyło w okresie
sprawozdawczym: 3, ubyło 2.
• Członkowie honorowi – stan w dniu zebrania: 1.
• Łącznie stowarzyszenie posiada 34 członków, w tym 6 kobiet.
§2. OSP posiada Młodzieżowa Drużynę Pożarniczą;
• Liczba jej członków wynosi 3.
• Drużyna odbyła 60 zbiórek.
• Członkowie MDP są ubezpieczeni wraz z pozostałą częścią druhów podziału
bojowego.
§3. Działalność organizacyjna;
1. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia zarządu i wiele różnych spotkań w
tym co tygodniowe zbiórki druhów w każdy Piątek.
2. Druhowie odbywali wielokrotnie dyżury na jednostce oraz spotkania integracyjne.
3. Prowadzono akcje promocyjne w dystrybucji kalendarzy strażackich oraz pozyskania
głosów w budżecie obywatelskim na rok 2022.
4. Trwały dalsze prace remontowe na terenie jednostki oraz prace przygotowawcze do
przebudowy nowego garażu oraz pozyskania środków na ten cel.
5. Udało się pozyskać do realizacji w roku 2022 środki w ramach budżetu
obywatelskiego na sprzęt i wyposażenie w kwocie 149 900 zł.

§4. Działalność prewencyjna;
1. Jednostka prowadziła działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym
dowożenie osób do punktów szczepień.

§5. Działalność ratowniczo-szkoleniowa;
1. OSP w roku sprawozdawczym uczestniczyła w 172 wyjazdach, w tym 26 pożarów,
142 miejscowe zagrożenie, 4 alarm fałszywy co przekłada się na około 798 godzin
poświęcone w ramach działań.
2. W akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 9 strażaków.
a. Jarosław Smoczyński – 106
b. Konrad Kulig – 78
c. Michał Neczaj – 97
d. Tomasz Milaniak – 35
e. Krzysztof Wacławik – 41
f. Zenon Stalmach - 91
g. Dawid Barwiński – 31
h. Bartosz Smoczyński – 119
i. Mateusz Zachariasz - 36
3. Przeprowadzono 8 zbiórek szkoleniowych dla druhów ratowników.
4. Jednostka posiada na wyposażeniu średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244,
średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266, lekki Ford Transit, a także przyczepę
towarową na sprzęt gaśniczy i inne wyposażenie.
§6. Sprawy gospodarcze;
1. Jednostka kolejny raz otrzymała wsparcie z budżetu obywatelskiego i w ramach tego
zakupione zostało niezbędne wyposażenie osobiste i dodatkowy sprzęt dla podziału
bojowego (kwota inwestycji 149 730 zł).
a. Ubrania specjalne 10 sztuk
b. Rękawice bojowe 10 par
c. Rękawice techniczne 10 par
d. Buty specjalne 10 par
e. Hełm bojowy 10 sztuk
f. Kominiarki 10 sztuk
g. Prądownica turbo
h. Prądownica Projet
i. Prądownica turbo z nasadą pianową
j. Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy LED
k. Węże tłoczne W52 10 sztuk
l. Węże tłoczne W75 10 sztuk
m. Węże tłoczne W110 5 sztuk
n. Węże tłoczne W110 PCV 3 sztuki
o. Pompę pływającą Niagara II +
p. Smok ssawny pływający
q. Rozdzielacz kulowy
r. Zestaw podpór do ratownictwa technicznego i stabilizacji PT 2 sztuki

s. Narzędzie hydrauliczne nożyce-rozpieracz
2. Wspomniane wcześniej pozyskanie środków na budżet obywatelski do realizacji w
2022 roku składa się na kwotę 149 900 złotych, w celu zakupu sprzętu i wyposażenia
podziału bojowego takiego jak:
a. Ubrania specjalne 2 sztuki
b. Rękawice bojowe 2 pary
c. Rękawice techniczne 2 pary
d. Buty specjalne 2 pary
e. Hełm bojowy 2 sztuki
f. Kominiarki 2 sztuki
g. Węże tłoczne W52 4 sztuki
h. Węże tłoczne W75 4 sztuki
i. Węże tłoczne W110 2 sztuki
j. Aparaty powietrzne Scott ProPack 4 komplety
k. Kompresor do nabijania butli
l. Butle zapasowe do aparatów Scott 4 sztuki
m. Pilarka mała Sthil
n. Pilarki średnie Sthil 2 sztuki
o. Agregat 3-fazowy powyżej 8,1 kWh z AVR
p. Pompa elektryczna Nautilius 8/1
q. Latarki szperacze PELI TM 2 sztuki
r. Radiotelefony nasobne Motorola DP4600 5 sztuk
s. Zestaw fantomów QCPR
t. Pawilony rozkładane do uroczystości 2 sztuki
3. Kontynuowane są prace modernizacyjne i porządkowe w jednostce.

