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                   Realizacja zada� obrony cywilnej, przygotowa� obronnych i zarz�dzania 
kryzysowego na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku 

               W ramach przygotowania do realizacji zada� w dziedzinie ochrony ludno�ci, organy 

administracji samorz�dowej zobowi�zane s� do prowadzenia przedsi�wzi�� planistycznych, 

szkoleniowych i logistycznych. Obejmuj� one w szczególno�ci opracowywanie planów obrony 

cywilnej (reagowania kryzysowego) na wszystkich szczeblach zarz�dzania: tworzenie systemu 

wykrywania zagro�e� oraz ostrzegania i alarmowania; tworzenie formacji obrony cywilnej, 

przygotowanych do prowadzenia akcji ochronno-ratunkowych; przygotowywanie organów  

i pracowników administracji publicznej, członków formacji obrony cywilnej do wykonywania 

zada� w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, a tak�e szkolenia ludno�ci  

w zakresie powszechnej samoobrony. 

Obowi�zuj�cy system prawny w zakresie obrony cywilnej jest niespójny, a tak�e 

niepełny. Przepisy w sposób nieprecyzyjny okre�laj� zadania obrony cywilnej realizowane  

w czasie pokoju. Brak i niejednorodno�� przepisów z zakresu ochrony ludno�ci nie gwarantuje 

istotnego post�pu w realizacji wi�kszo�ci zada�, a jedynie pozwala na utrzymanie 

dotychczasowego poziomu, nie dopuszczaj�c do zaprzepaszczenia dorobku minionych lat  

i poniesionych nakładów finansowych. Równocze�nie okre�lone na 2012 r. cele działania  

nie zostały w pełni osi�gni�te, poniewa� nie został przygotowany projekt ustawy o ochronie 

ludno�ci i regulacji prawnych dotycz�cych formacji OC, nie okre�lono zało�e� do zintegrowania 

przedsi�wzi�� z zakresu obrony cywilnej z planami reagowania kryzysowego. Dlatego  

te� podejmowane w ci�gu roku przedsi�wzi�cia na obszarze gminy były ukierunkowane  

na bie��c� aktualizacj� dokumentacji organizacyjno-planistycznej obrony cywilnej  

oraz wdro�enie zapisów ustawy o zarz�dzaniu kryzysowym. 

1. Planowanie, organizowanie i realizacja zada� w dziedzinie ochrony ludno�ci.     

W celu przekazywania informacji o zaistniałych zagro�eniach na terenie gminy 

Krapkowice władze miasta i gminy Krapkowice podj�ły decyzj� o wdro�eniu systemu 

komunikacji z mieszka�cami pod nazw� „ALCATEL”. System ten niesie dla mieszka�ców  

wiele korzy�ci, w tym na pewno popraw� komfortu �ycia i bezpiecze�stwa.  

W oparciu o Kalendarzowy Plan Działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji 

przedsi�wzi�� Obrony Cywilnej na 2012 r. dokonano aktualizacji dokumentów dot. zapewnienia 

funkcjonowania publicznych urz�dze� oraz zaopatrzenia w wod� w warunkach specjalnych   

dla miasta i gminy Krapkowice. 



Na podstawie Zarz�dzenia Nr 214/12 Wojewody Opolskiego, opracowano Plan 

Zast�pczych Miejsc Szpitalnych, stanowi�cych uzupełnienie szpitalnej bazy powiatu, w razie 

wyst�pienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa i w czasie 

wojny. W oparciu o Zarz�dzenie Nr 75/2012 Burmistrza Krapkowic opracowano Plan 

przygotowania i dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek w przypadku zdarzenia 

radiacyjnego na terenie miasta i gminy Krapkowice. 

W trakcie opracowania s�  „Plany Obrony Cywilnej”. Gminne plany obrony cywilnej 

opracowuje si� w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zada� obrony cywilnej  

na okres zewn�trznego zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa i wojny.   

W 2012 roku zrealizowano przedsi�wzi�cia z zakresu bezpiecze�stwa paliwowego  

i energetycznego. Sporz�dzono wykaz obiektów u�yteczno�ci publicznej podlegaj�cej ochronie 

przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła. Zaktualizowano wykaz podmiotów 

maj�cych pierwsze�stwo do zaopatrywania si� w paliwo na terenie powiatu krapkowickiego 

w sytuacjach kryzysowych.  

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa dot. przegl�dów stanu technicznego 

wałów i urz�dze� przeciwpowodziowych Wojewódzki Zarz�d Melioracji w dniu 19 kwietnia 

2012 r. dokonał kontroli stanu wałów i urz�dze� wodnych odcinka Stradunia -�ywocice-

D�brówka Górna.  

Wojewoda i jego słu�by planuj� dopisa� miasto Krapkowice do krajowego „Programu Odra 

2006”. Dzi�ki temu Krapkowice b�d� mogły pozyska� zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 

Dopisanie tej inwestycji do programu umo�liwi jej sfinansowanie ze �rodków finansowych, które 

pochodzi� b�d� z Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewoda posiada silne 

argumenty. Krapkowice s� obecnie zupełnie bezbronne w sytuacji zagro�enia powodziowego. 

Podniesienie wałów na innych odcinkach Odry sprawiło, �e przy najbli�szej powodzi do miasta 

mo�e dosta� si� wi�cej wody ni� miało to miejsce podczas wcze�niejszych kataklizmów.  

2. Rozpoznawanie zagro�e�, ostrzeganie i alarmowanie.   

Gminne Centrum Zarz�dzania Kryzysowego zapewniało stały monitoring stanu 

bezpiecze�stwa powszechnego w gminie Krapkowice współdziałaj�c z jednostkami 

administracji powiatowej i wojewódzkiej. W swojej działalno�ci GCRK realizowało głównie 

zadania informacyjne, ostrzegawcze i koordynacyjne. Na bie��co przekazywało do wła�ciwych 

słu�b szczebla powiatowego dane dotycz�ce monitoringu �rodowiska, a tak�e ostrze�enia  

o zagro�eniach naturalnych. 

W celu zapewnienia bezpiecze�stwa obsługi, niezawodno�ci działania oraz zwi�kszenia 

okresu eksploatacji urz�dze�, w dniach 27-28 wrze�nia 2012 r.  przeprowadzano przegl�dy 



okresowe radiotelefonów i scentralizowanego radiowego systemu alarmowania na terenie miasta 

i gminy Krapkowice. Kontynuuj�c prace zwi�zane z rozbudow�, modernizacj� systemów 

ł�czno�ci radiowej, alarmowania, powiadamiania i ostrzegania o zagro�eniach, dokonano zakupu 

nowej syreny alarmowej dla mieszka�ców Os. Sady i Os. XXX lecia. Doskonalono 

funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania poprzez prowadzenie treningów 

kwartalnych i miesi�cznych nasłuchów odbioru sygnałów w sieci ostrzegania. Zgodnie  

z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludno�ci na rok 2012, 

w dniach 22 marca i 20 wrze�nia  2012 r. przeprowadzony został kwartalny trening elementów 

Systemów Wykrywania i Alarmowania Ludno�ci dla miasta i gminy Krapkowice, szczebla 

powiatowego i gminnego. 

3. Działalno�� szkoleniowa.  

   Zgodnie z planem prowadzono szkolenia organów oraz pracowników urz�du  

realizuj�cych zadania z zakresu ochrony ludno�ci, zarz�dzania kryzysowego i spraw obronnych 

zorganizowano i przeprowadzono m.in.: 

- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego na temat: zagro�enia powodziowego 

miasta i Gminy Krapkowice, 

- szkolenie doskonal�ce dla pracowników urz�du realizuj�cych zadania zarz�dzania kryzysowego 

spraw obronnych i obrony cywilnej (nt. „Wykorzystanie stron internetowych do monitoringu 

zjawisk atmosferycznych”), 

- szkolenie pracowników urz�du, zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych na temat: 

„Wybrane zagadnienia z problematyki spraw obronnych i kryzysowych” w dniach 4-5.10.2012 r. 

w Pokrzywnej. 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. przeprowadzono Miejsko-Gminny Turniej Wiedzy 

Po�arniczej „20 lat PSP – jak nas widz� tak nas maluj�”. Wybrane najciekawsze prace zostały 

przesłane do finału powiatowego.  

W dniach 19-20 marca 2012 r. w o�rodku szkoleniowym w Niwkach odbyło si� szkolenie 

obronne w zakresie: „Przygotowanie do działania w wy�szych stanach gotowo�ci obronnej 

pa�stwa. Procedury realizacji zada� operacyjnych zawartych w planach operacyjnych”. 

W dniach 30.03.2012 r.- 02.04. 2012 r. Wojewoda Opolski podj�ł decyzj� o przepro- 

wadzeniu na terenie Opolszczyzny �wicze� przeciwpowodziowych pod kryptonimem „Piast-12”. 

Działania operacyjne w ramach �wicze� przeprowadzono metod� aplikacyjn�. 

W dniach 15-16 listopada 2012r. Wojewoda Opolski zorganizował szkolenie doskonal�ce 

dla ,Prezydentów Miast Starostów, Burmistrzów. Tematem szkolenia było ”Rola i miejsce 

samorz�du terytorialnego w realizacji zada� obronnych, zarz�dzania kryzysowego i ochrony 

ludno�ci w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny.    



Zabezpieczenie logistyczne �wicze�, treningów i szkole� oraz ich organizacj�

realizowano na poziomie zapewniaj�cym osi�gni�cie celów szkoleniowych. 

4. Zabezpieczenie logistyczne działa� podejmowanych na rzecz ochrony ludno�ci. 

W ramach przydzielonych �rodków finansowych z bud�etu pa�stwa na realizacje zada�

zleconych gminom, Krapkowice otrzymały 2000,00 zł, z tego wykorzystano: 50% na utrzymanie 

i konserwacje systemu ł�czno�ci i alarmowania oraz  50%  na szkolenie obronne. 

Dokonano instalacji i aktualizacji oprogramowania  Bazy Sił i �rodków  „ARKUS-2005” 

w celu pozyskiwania niezb�dnych informacji podczas zagro�e� kryzysowych na terenie miasta  

i gminy Krapkowice. 

W pa	dzierniku 2012 r. w magazynie Urz�du Miasta i Gminy w Krapkowicach dokonano 

przegl�du i kasacji sprz�tu obrony cywilnej i wycofano przede wszystkim przestarzałe �rodki 

ochrony indywidualnej i ubrania �wiczebne. 

Zakupiono dla wszystkich jednostek OSP specjalistyczne obuwie gumowe(wodery) 

do działa� ratowniczych podczas powodzi.  

5. Pozamilitarne przygotowania obronne. 

W ramach wykonywania zada� obronnych opracowano szereg dokumentów w zakresie  

planowania operacyjnego, programowania i szkolenia obronnego m.in. „Program szkolenia 

obronnego na lata 2009-2014”. 

Na podstawie Zarz�dzenia Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 roku 

opracowano dokumentacj� Stałego Dy�uru na potrzeby podwy�szania gotowo�ci obronnej 

pa�stwa. W celu zapewnienia ci�gło�ci przekazywania decyzji organów uprawnionych  

do uruchamiania realizacji zada� operacyjnych. 

Reasumuj�c, zadania w zakresie ochrony ludno�ci i spraw obronnych na terenie miasta  

i gminy Krapkowice realizowane były w stopniu zadawalaj�cym. Maj�c na wzgl�dzie dokonan�

ocen� w zakresie stanu realizacji zada� ochrony ludno�ci i pozamilitarnych przygotowa�

obronnych za rok 2012 zawart� w niniejszej informacji, głównym celem w roku 2013 b�dzie 

doskonalenie przez organ administracji samorz�dowej umiej�tno�ci kierowania i koordy- 

nacji działaniami w sytuacjach kryzysowych oraz wykonywania zada� z zakresu obrony 

cywilnej i przygotowa� obronnych. Główne działania w tym obszarze: 

1. Sprawdzenie i udoskonalenie umiej�tno�ci analizowania i oceny stanów zagro�enia,  

procedur ostrzegania ludno�ci oraz obiegu informacji . 



2. Sprawdzenie przygotowa� organów administracji publicznej do kierowania 

przedsi�wzi�ciami ochronno-obronnymi w sytuacji zagro�e� atakiem terrorystycznym i 

militarnym podczas �wiczenia wojewódzkiego z udziałem WSzW.  

3. Zwi�kszenie �wiadomo�ci obywateli i ich umiej�tno�ci radzenia sobie w sytuacjach 

zagro�e�. 

4. Wdro�enie postanowie� zawartych w aktach prawnych reguluj�cych problematyk�

obronn� i ochrony ludno�ci. 

5. Utrzymanie w gotowo�ci do działania systemów ł�czno�ci radiowej, alarmowania, 

powiadamiania i ostrzegania o zagro�eniach. 

6. Inicjowanie prac nad rozwojem i wdro�eniem systemu teleinformatycznego wspomagania 

CZK, maj�cego na celu stworzenie zintegrowanego �rodowiska wymiany informacji, 

prowadzenia bazy danych, prognoz i analiz w oparciu o technologi� Geograficznego 

Systemu Informatycznego. 

7.  Doskonalenie weryfikacji zakładowych i terenowych formacji OC na obszarze miasta  

i gminy, a nast�pnie zbilansowanie potrzeb i mo�liwo�ci w zakresie  zaopatrywania 

formacji w sprz�t i umundurowanie  niezb�dne do wykonywania zada�. 

8. Pełne wdro�enie w gminie Krapkowice oprogramowania „ARCUS 2005” wraz  

z weryfikacj� merytoryczn� zawartych w niej danych słu��cych prezentacji mo�liwych 

zagro�e� jak i sposobów im przeciwdziałania na bazie posiadanych i zarejestrowanych 

zasobów Szefa Obrony Cywilnej.  

�



RAPORT  BEZPIECZE
STWA DLA  MIASTA  I  GMINY  KRAPKOWICE 

NA  WYPADEK  POWSTANIA   

ZAGRO�EN  KRYZYSOWYCH  (POWODZIOWYCH) I INNYCH 

I   STAN  ORGANIZACYJNY  JEDNOSTEK  OSP.  

Na terenie gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych stra�y po�arnych,  

w tym: 2 jednostki kategorii I (Rogów Opolski, Kórnica), 2 jednostki kategorii III (�ciborowice, 

�u�ela) oraz 4 jednostki kategorii IV (D�brówka Górna, Pietna, Steblów i �ywocice).  

         W jednostkach OSP z terenu gminy Krapkowice uprawnionych do prowadzenia działa�

ratowniczo-ga�niczych w ramach powołanych jednostek operacyjno-technicznych (na dzie�

20.03.2013 r.) jest 140 stra�aków, co daje �redni� powy�ej 17 stra�aków na jednostk�, w tym  

w jednostkach nale��cych do krajowego systemu ratowniczo ga�niczego - 54 stra�aków 

(Kórnica, Rogów Opolski). Stra�acy ci spełniaj� wymogi: wiek 18 - 65 lat, posiadaj�

przeszkolenie po�arnicze, aktualne badania lekarskie stwierdzaj�ce brak przeciwwskaza�  

do udziału w akcjach ratowniczo-ga�niczych oraz s� ubezpieczeni. Stan ilo�ciowy uprawnionych 

stra�aków z terenu gminy, w rozbiciu na jednostki OSP wynosi: 

• OSP D�brówka Górna 17 stra�aków 

• OSP Kórnica  25 stra�aków 

• OSP Pietna  12 stra�aków 

• OSP Rogów Opolski 29 stra�aków 

• OSP Steblów   18 stra�aków 

• OSP �ciborowice 06 stra�aków 

• OSP �u�ela  20 stra�aków 

• OSP �ywocice  13 stra�aków 

Czas zaalarmowania stra�aków z jednostek OSP do osi�gni�cia pełnej gotowo�ci bojowej  

na terenie własnej miejscowo�ci wynosi około 5 minut (liczonej od ogłoszonego alarmu  

do przyjazdu na teren działania), teren gminy - do 20 minut, w tym czas wyjazdu do zdarzenia 

uzale�niony jest od pory dnia oraz dnia tygodnia (liczonej od ogłoszonego alarmu do przyjazdu 

na teren działania jednostki w najdalszym punkcie gminy). 



II   WYSZKOLENIE 

W okresie od ostatniego sprawozdania do dnia 20.03.2013 roku, z terenu gminy 

Krapkowice w kursach i szkoleniach uczestniczyło ogółem 82 stra�aków, w tym: 

• w kursie podstawowym stra�aków ratowników OSP –  18 stra�aków, 

• w kursie podstawowym stra�aków ratowników OSP (II-cz���) –  2 stra�aków, 

• w kursie podstawowym stra�aków ratowników OSP (kurs uzupełniaj�cy) – 21 stra�aków, 

• w kursie kierowców – konserwatorów sprz�tu ratowniczego OSP – 13 stra�aków, 

• w kursie dowódcy OSP – 9 stra�aków 

• w kursie sternika motorowodnego – 5 stra�aków, 

oraz 14 stra�aków uczestniczyło w zaliczeniu komory dymowej 

III   WYPOSA�ENIE  W  SPRZ�T 

Jednostki OSP z terenu naszej gminy, dysponuj� (stan na 20.03.2013 r.) 13 samochodami 

po�arniczymi, w tym: 11 samochodami ratowniczo-ga�niczymi i 2 samochodami ratownictwa 

technicznego, a w rozbiciu na mas� całkowit� - 3 samochodami ci��kimi (Rogów Opolski, 

Kórnica – 2szt.), 4 samochodami �rednimi (Kórnica, Rogów Opolski, �ciborowice, �u�ela)  

i 6 samochodami lekkimi (D�brówka Górna, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, �u�ela, 

�ywocice). W poprzednim okresie pozyskano ci��ki samochód ratowniczo-ga�niczy  

dla jednostki OSP Kórnica, a samochód ratowniczo-ga�niczy marki MAN dotychczas 

u�ytkowany w jednostce OSP Kórnica został przekazany dla jednostki OSP Steblów. 

Eksploatowany dotychczas samochód ratowniczo-ga�niczy marki Star 244 z jednostki OSP 

Steblów został przekazany dla jednostki OSP �ciborowice, a samochód ratowniczo-ga�niczy 

b�d�cy do tej pory w jednostce OSP �ciborowice został wycofany z eksploatacji z uwagi  

na wysokie koszty zwi�zane z napraw� tego samochodu, która stała si� nie opłacalna. 

Sprz�t ł�czno�ci, 

Wszystkie jednostki wyposa�one w systemy selektywnego wywoływania DSP 

poprawiaj�ce i ułatwiaj�ce alarmowanie jednostek do zdarze�, z tego 3 jednostki ochotniczych 

stra�y po�arnych (Kórnica, Rogów Opolski i Steblów) posiadaj� zamontowane systemy 

powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe. Wszystkie samochody po�arnicze b�d�ce  

w u�ytkowaniu OSP posiadaj� radiostacje samochodowe, ponadto na wyposa�eniu jednostek  

w chwili obecnej znajduje si� 25 radiotelefonów nasobnych.  



IV   SPRZ�T  DO DZIAŁA	  ZWI
ZANYCH  Z  LIKWIDACJ
  SKUTKÓW  

PO�ARÓW,  MIEJSCOWYCH  ZAGRO�E	  I  DZIAŁA	  

PRZECIWPOWODZIOWYCH 

Sprz�t pływaj�cy  

• 2 pontony z podstawowym wyposa�eniem bez silnika zaburtowego (Kórnica, �ywocice),  

• łód	 ratownicza silnikami zaburtowymi z pełnym wyposa�eniem na 15 osób wraz  

z przyczep� (Kórnica),  

• 2 łodzie ratunkowe (starego typu) bez silnika zaburtowego z niekompletnym wyposa�eniem 

(�ywocice, �u�ela). 

Pompy szlamowe, pływaj�ce i pozostałe – ogółem 29 sztuki, w tym: 

• pompy szlamowe – 10 sztuk, w tym 6 o niskiej wydajno�ci (D�brówka Górna, Rogów 

Opolski, Pietna, Steblów, �ciborowice, �ywocice) i 4 o wydajno�ci powy�ej 800/min 

(Rogów Opolski, Kórnica, Steblów i �u�ela), 

• motopompa pływaj�ca – 6 sztuk (D�brówka Górna, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, 

�u�ela, �ywocice), 

• motopompy pozostałe – 12 sztuk (D�brówka Górna - 1, Kórnica - 2, Rogów Opolski - 2, 

Steblów - 1, �ciborowice - 2, �u�ela - 2, �ywocice - 2), 

• pompa do substancji ropopochodnych – 1 sztuka (Kórnica). 

Agregaty pr�dotwórcze – ogółem 11 sztuk, w tym: 

• agregat pr�dotwórczy jednofazowy – 8 sztuk (D�brówka Górna, Kórnica, Pietna, Rogów 

Opolski, Steblów, �ciborowice, �u�ela, �ywocice), 

• agregat pr�dotwórczy trójfazowy – 3 sztuki (Kórnica – 2, Rogów Opolski) oraz 1 agregat  

o mocy 20 kV zabudowany na samochodzie ratownictwa technicznego (Kórnica). 

Sprz�t o�wietleniowy: 

• maszt o�wietleniowy zabudowany na samochodzie – 4 komplety (D�brówka Górna, 

Kórnica, Steblów, �u�ela), 

• naja�nice przeno�ne z masztem o�wietleniowym – 10 sztuk (D�brówka Górna, Kórnica, 

Pietna, Rogów Opolski, Steblów, �ciborowice, �u�ela, �ywocice). 



Agregaty wysokoci�nieniowe  

• 4 zestawy (D�brówka Górna, Pietna, �u�ela, �ywocice). 

Pozostały sprz�t silnikowy ogółem – 2 sztuki, w tym: 

• agregat nawiewny nap�dzany silnikiem spalinowym – 1 sztuka (Rogów Opolski), 

• agregat nawiewno-wyci�gowy nap�dzany silnikiem elektrycznym – 1 sztuka (Kórnica). 

Pozostały sprz�t ratowniczy i burz�cy:

• pilarka spalinowa do drewna – 9 sztuk (D�brówka Górna, Kórnica – 2szt., Pietna, Rogów 

Opolski, Steblów, �ciborowice, �u�ela, �ywocice), 

• przecinarka spalinowa do stali i betonu – 3 sztuki (Kórnica, Rogów Opolski, Steblów), 

• przecinarka elektryczna do stali i betonu – 3 sztuki (Kórnica – 2szt., Rogów Opolski). 

Sprz�t hydrauliczny:

• zestaw hydrauliczny – 2 zestawy (Kórnica, Rogów Opolski), 

• zestaw hydrauliczny r�czny – 2 zestawy (Kórnica). 

Sprz�t ratowniczy pneumatyczny:

• zestaw 8 poduszek wysokoci�nieniowych z urz�dzeniem steruj�cym i przewodami 

(Kórnica). 

Pozostały sprz�t:

• aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych (nadci�nieniowy) – 12 sztuk (Kórnica, Pietna, 

Rogów Opolski, Steblów),  

• sygnalizatory bezruchu – 10 sztuk (Kórnica, Rogów Opolski, Steblów), 

• torba medyczna z zestawem do tlenoterapii – 3 sztuki (Kórnica – 2szt., Rogów Opolski), 

• torba medyczna bez zestawu do tlenoterapii – 4 sztuki (Rogów Opolski, Steblów, �ywocice 

– 2szt.), 

• deska ortopedyczna – 2 sztuki (Kórnica, Rogów Opolski), 

• szyny „Kramera” – 2 komplety (Kórnica, Rogów Opolski), 

• kamizelka KED – 1 sztuka (Kórnica), 

• wyci�garka – 5 sztuk w tym: 1 sztuka o nap�dzie hydraulicznym nap�dzan� silnikiem 

(Kórnica), 4 wyci�garki elektryczne (D�brówka Górna, Pietna, �u�ela, �ywocice).  



V   WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

WYSZKOLENIE  

Podsumowuj�c wyszkolenie stra�aków OSP z terenu gminy Krapkowice, nale��cych  

do jednostek operacyjno – technicznych (JOT), nale�y podkre�li�, �e w ostatnim okresie 

nast�piła dalsza poprawa w zakresie wyszkolenia po�arniczego, poprzez uczestniczenie 

stra�aków w kursach podstawowych, w tym uzupełniaj�cego i II-cz��ci oraz w kursach 

dowódców, kierowców – konserwatorów i sterników motorowodnych w których uczestniczyło 

ogółem 68 stra�aków. Maj�c na uwadze, �e w cz��ci szkole� specjalistycznych wyst�puj�

czasokresy wa�no�ci za�wiadcze� np. (kwalifikowanej pomocy medycznej), jak równie� maj�c 

na wzgl�dzie zmiany w składach osobowych JOT, nale�y podkre�li�, �e ogólny stan wyszkolenia 

stra�aków z gminy Krapkowice (stan na 20.03.2013r.) wynosi 85% (kolejni stra�acy uczestnicz�

w chwili obecnej w kursie z zakresu ratownictwa technicznego (marzec 2013 r.) oraz pozostała 

grupa stra�aków (dotyczy osób, które w II połowie 2012r. uko�czyły 18 lat i przeszły badania 

lekarskie) uczestniczy� b�dzie w kursie podstawowym, którego rozpocz�cie planowane jest  

w kwietniu 2013 roku. 

SPRZ�T I WYPOSA�ENIE  

W zakresie wyposa�enia w sprz�t ochrony osobistej stra�aka nale�y podkre�li�, �e sytuacja 

jest zadawalaj�ca, je�eli chodzi o wyposa�enie w ubrania specjalne oraz hełmy ochronne, 

natomiast wyst�puj� braki w wyposa�eniu w obuwie ochronne, w stosunku do ostatniej oceny 

uzupełniono brakuj�ce wyposa�enie w r�kawice ochronne, kominiarki oraz uzupełniono braki 

w wyposa�eniu w pasy bojowe spełniaj�ce obowi�zuj�ce wymogi, obecny stan wymaganego 

wyposa�enia w pasy wynosi 100% (wa�no�� do 5 lat) oraz w miesi�cu grudniu 2012 r. dokonano 

zakupu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy po 4 pary butów typu „WODERY”, 

wykorzystywane podczas działa� przy powodziach oraz podtopieniach. 

Na wyposa�eniu jednostek znajduj� si� 2 pontony, które posiadaj� pełne wyposa�enie 

(kapoki, koło ratunkowe, wiosła) oraz dwie łodzie ratunkowe starego typu, na wyposa�eniu 

znajduj� si� tylko wiosła, brak natomiast pozostałego wyposa�enia, w tym kapoków, kół 

ratunkowych, kotwic. W przypadku łodzi eksploatowanych w jednostkach, �u�ela i �ywocice 

wyst�puj� kłopoty z transportem łodzi do zdarze� na akwenach wodnych (łód	 w jednostce 

�u�ela bez przyczepy). Nast�piła poprawa w zakresie sprz�tu pływaj�cego, który mo�e zosta�

wykorzystany podczas zdarze� na obszarach wodnych poprzez zakup łodzi z silnikami 

zaburtowymi oraz przyczep� dla  jednostki OSP Kórnica   



Maj�c na wzgl�dzie liczne sytuacje zwi�zane z wyst�pieniem z brzegów wód rzek 

Osobłoga i Odra oraz lokalnych podstopie� nale�y d��y� do zakupu i wyposa�enia jednostek 

OSP Pietna �u�ela, �ywocice i Steblów w łodzie płaskodenne (pontony) wraz z silnikami 

zaburtowymi i pełnym wyposa�eniem (kapoki, koła ratunkowe, wiosła, bosaki, kotwice) wraz  

z przyczepami pozwalaj�cymi bezpiecznie transportowa� łodzie (pontony) do miejsca 

prowadzenia działa�.  

Na przestrzeni ostatnich lat na terenie miasta i gminy Krapkowice wyst�piły powodzie  

oraz liczne zdarzenia zwi�zane mi�dzy innymi z podtopieniami obiektów, budynków 

u�yteczno�ci publicznej oraz budynków mieszkalnych wskutek obfitych opadów deszczu  

lub te� zwi�zanymi z awariami w sieci wodoci�gowej, w zakresie skuteczniejszego działania,  

a zwi�zanego z w/w działaniami, poczyniono starania o zakup z dofinansowaniem pomp 

pływaj�cych dla jednostek OSP Kórnica i �ciborowice (w trakcie realizacji) oraz pompy 

szlamowej dla OSP Pietna (w trakcie realizacji). 

W celu poprawy systemu ł�czno�ci, a zwi�zanego z prowadzonymi działaniami, 

poczyniono starania o zakup z dofinansowaniem 1 radiotelefonu nasobnego z ładowark�  

dla jednostki OSP �ywocice (w trakcie realizacji). 

Dokonuj�c analizy na podstawie zdarze� z ostatniego okresu, w tym wi�ksz� ilo�� zdarze�,          

w których zaistniała konieczno�� u�ycia sprz�tu ochrony dróg oddechowych, poczyniono 

starania o zakup z dofinansowaniem 2 aparatów ochrony dróg oddechowych wraz  

z 2 sygnalizatorami bezruchu dla jednostki OSP �u�ela (w trakcie realizacji).  

SAMOCHODY  

W chwili obecnej (stan na 30.03.2013 r.) w u�ytkowaniu jednostek OSP z terenu gminy 

Krapkowice znajduje si� 13 samochodów po�arniczych, zmianie natomiast uległa jako��

samochodów u�ytkowanych w poszczególnych jednostkach, a maj�cy zwi�zek z przesuni�ciami 

samochodów pomi�dzy jednostkami OSP. �rednia wieku u�ytkowanych obecnie w OSP 

samochodów wynosi 19 lat, w tym: samochodów lekkich – �rednia wieku 11 lat, samochodów 

�rednich i ci��kich – �rednia wieku 26 lat. Działania dotycz�ce przesuni�� pomi�dzy jednostkami 

przyczyniły si� do poprawy bezpiecze�stwa mieszka�ców miasta i gminy Krapkowice  

oraz zwi�kszenia parametrów taktyczno-operacyjnych jak i obni�enia kosztów zwi�zanych  

z utrzymaniem, remontami i naprawami samochodów b�d�cych w u�ytkowaniu OSP . 



BUDYNKI

W sprawie budynków u�ytkowanych przez jednostki OSP z terenu gminy Krapkowice, 

nale�y stwierdzi�, �e stan tych obiektów jest daleki od ideału w wielu obiektach nale�y 

przeprowadzi� gruntowny remont, rozbudow� lub budow� nowego obiektu: 

• D�brówka Górna – w 2012 roku dokonano wymiany dachu na budynku remizy (�rodki  

na zakup materiałów pochodziły z UMiG) natomiast usuni�cie starego pokrycia dachowego 

i pokrycie dachu now� blacho dachówk� oraz pracami zwi�zanymi z tym remontem 

wykonali nieodpłatnie stra�acy z OSP D�brówka Górna. W miesi�cu styczniu 2013 r. został 

zło�ony wniosek do remontu wie�y z dofinansowaniem ze �rodków zewn�trznych (zwi�zek 

wojewódzki OSP) oraz własnym wkładem. Maj�c na uwadze obowi�zuj�ce wymogi nale�y 

stwierdzi�, �e nale�y dokona� wymiany bram gara�owych oraz wybudowa� sanitariaty. 

• Kórnica – w przypadku budynków u�ytkowanych przez stra�aków OSP Kórnica, nale�y 

stwierdzi�, �e s� one w bardzo dobrym stanie, stan taki zawdzi�czaj� dzi�ki dbało�ci  

o te obiekty przez samych stra�aków. 

• Pietna – budynek b�d�cy w u�ytkowaniu jednostki w chwili obecnej wymaga gruntownej 

modernizacji. W 2012 roku zło�ono wniosek na rozbudow� obiektu z pozyskaniem �rodków 

zewn�trznych jako centrum integracji lokalnej. 

• Rogów Opolski – budynek wymagaj�cy remontu dachu oraz powi�kszenia i rozbudowy  

o jeden boks gara�owy. W miesi�cu styczniu 2013 r. zło�ony został wniosek do remontu 

dachu remizy z dofinansowaniem ze �rodków zewn�trznych (zwi�zek wojewódzki OSP). 

• Steblów – w cz��ci budynku wymagana wymiana okien, w tym w gara�u oraz wie�y, 

wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzki w gara�u OSP oraz termomodernizacja 

całego budynku. 

• �ciborowice – w cz��ci budynku nale�y dokona� wymiany okien (pomieszczenia  

na parterze) oraz dokona� termomodernizacji budynku. W miesi�cu styczniu 2013 r. zło�ono 

wniosek do remontu budynku z dofinansowaniem ze �rodków zewn�trznych (zwi�zek 

wojewódzki OSP). W ubiegłym roku, stra�acy nieodpłatnie wykonali prace zwi�zane  

z  zamontowaniem drzwi w bramie gara�owej (zakup materiału ze �rodków UMiG) 

 oraz wykafelkowano boks gara�owy. 

• �u�ela – budynek b�d�cy w u�ytkowaniu jednostki w chwili nie wymaga gruntownej 

modernizacji, natomiast brak w nim pomieszczenia warsztatowego i sanitariatów, drugi 

budynek (daw. stodoła) przyj�ty przez gmin�, a b�d�cy w u�ytkowaniu OSP wymaga 

remontu i modernizacji. W 2012 roku zło�ono wniosek na remont obiektu jako centrum 

integracji lokalnej z pozyskaniem �rodków zewn�trznych.   



• �ywocice – budynek b�d�cy w u�ytkowaniu jednostki, wymaga gruntownej modernizacji, 

najlepiej wybudowania nowego obiektu. W ostatnim okresie, na budynku dokonano remontu 

dachu remizy, ponadto wykonano sanitariat, prace te wykonali nieodpłatnie stra�acy  

z jednostki OSP �ywocice. 

Maj�c na wzgl�dzie stan budynków remiz, nale�y stwierdzi�, �e wi�kszo�� budynków 

wymaga gruntownego remontu lub te� modernizacji. W ostatnich latach wi�kszo�� drobnych 

remontów, napraw jak te� spraw zwi�zanych z bie��cym utrzymaniem obiektów  

oraz utrzymaniem terenów wokół remiz  wykonywali sami stra�acy, cz�sto wykonuj�c prace  

przy u�yciu własnego sprz�tu. Wi�ksze remonty i naprawy w obiektach, z uwagi na du�e koszty, 

s� poza mo�liwo�ciami poszczególnych jednostek. Nale�y stwierdzi�, �e poprawa warunków 

lokalowych przyczyni si� do poprawy w zakresie utrzymania sprz�tu, jego przechowywania, 

zabezpieczenia przed włamaniem i kradzie��, poprawy w zakresie operacyjno-technicznym  

oraz pozostałej działalno�ci statutowej. Remonty remiz zwi�zane z wymian� bram gara�owych, 

okien czy te� przeprowadzenie termomodernizacji, przyczyni si� do zmniejszenia kosztów 

ponoszonych przez gmin�, mi�dzy innymi na zmniejszeniu kosztów za ogrzewanie, jak równie�

poprawi� wygl�d i estetyk� budynków b�d�cych na terenie naszych miejscowo�ci.  
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