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Realizacja zadaĔ obrony cywilnej, przygotowaĔ obronnych i zarządzania
kryzysowego na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku
W ramach przygotowania do realizacji zadaĔ w dziedzinie ochrony ludnoĞci, organy
administracji samorządowej zobowiązane są do prowadzenia przedsiĊwziĊü planistycznych,
szkoleniowych i logistycznych. Obejmują one w szczególnoĞci opracowywanie planów obrony
cywilnej (reagowania kryzysowego) na wszystkich szczeblach zarządzania: tworzenie systemu
wykrywania zagroĪeĔ 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
zadaĔ w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, a takĪe szkolenia ludnoĞci
w zakresie powszechnej samoobrony.
Obowiązujący system prawny w zakresie obrony cywilnej jest niespójny, a takĪe
niepełny. Przepisy w sposób nieprecyzyjny okreĞlają zadania obrony cywilnej realizowane
w czasie pokoju. Brak i niejednorodnoĞü przepisów z zakresu ochrony ludnoĞci nie gwarantuje
istotnego postĊpu w realizacji wiĊkszoĞci zadaĔ, a jedynie pozwala na utrzymanie
dotychczasowego poziomu, nie dopuszczając do zaprzepaszczenia dorobku minionych lat
i poniesionych nakładów finansowych. RównoczeĞnie okreĞlone na 2012 r. cele działania
nie zostały w pełni osiągniĊte, poniewaĪ nie został przygotowany projekt ustawy o ochronie
ludnoĞci i regulacji prawnych dotyczących formacji OC, nie okreĞlono załoĪeĔ do zintegrowania
przedsiĊwziĊü z zakresu obrony cywilnej z planami reagowania kryzysowego. Dlatego
teĪ podejmowane w ciągu roku przedsiĊwziĊcia na obszarze gminy były ukierunkowane
na
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oraz wdroĪenie zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
1. Planowanie, organizowanie i realizacja zadaĔ w dziedzinie ochrony ludnoĞci.
W celu przekazywania informacji o zaistniałych zagroĪeniach na terenie gminy
Krapkowice władze miasta i gminy Krapkowice podjĊły decyzjĊ o wdroĪeniu systemu
komunikacji z mieszkaĔcami pod nazwą „ALCATEL”. System ten niesie dla mieszkaĔców
wiele korzyĞci, w tym na pewno poprawĊ komfortu Īycia i bezpieczeĔstwa.
W oparciu o Kalendarzowy Plan Działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji
przedsiĊwziĊü Obrony Cywilnej na 2012 r. dokonano aktualizacji dokumentów dot. zapewnienia
funkcjonowania publicznych urządzeĔ oraz zaopatrzenia w wodĊ w warunkach specjalnych
dla miasta i gminy Krapkowice.

Na podstawie Zarządzenia Nr 214/12 Wojewody Opolskiego, opracowano Plan
ZastĊpczych Miejsc Szpitalnych, stanowiących uzupełnienie szpitalnej bazy powiatu, w razie
wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagroĪenia bezpieczeĔstwa paĔstwa i w czasie
wojny. W oparciu o Zarządzenie 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 są „Plany Obrony Cywilnej”. Gminne plany obrony cywilnej
opracowuje siĊ w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadaĔ obrony cywilnej
na okres zewnĊtrznego zagroĪenia bezpieczeĔstwa paĔstwa i wojny.
W 2012 roku zrealizowano przedsiĊwziĊcia z zakresu bezpieczeĔstwa paliwowego
i energetycznego. Sporządzono wykaz obiektów uĪytecznoĞci publicznej podlegającej ochronie
przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła. Zaktualizowano wykaz podmiotów
mających pierwszeĔstwo do zaopatrywania siĊ w paliwo na terenie powiatu krapkowickiego
w sytuacjach kryzysowych.
Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa dot. przeglądów stanu technicznego
wałów i urządzeĔ przeciwpowodziowych Wojewódzki Zarząd Melioracji w dniu 19 kwietnia
2012 r. dokonał kontroli stanu wałów i urządzeĔ wodnych odcinka Stradunia -ĩywociceDąbrówka Górna.
Wojewoda i jego słuĪby planują dopisaü miasto Krapkowice do krajowego „Programu Odra
2006”. DziĊki temu Krapkowice bĊdą mogły pozyskaü zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
Dopisanie tej inwestycji do programu umoĪliwi jej sfinansowanie ze Ğrodków finansowych, które
pochodziü bĊdą z Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewoda posiada silne
argumenty. Krapkowice są obecnie zupełnie bezbronne w sytuacji zagroĪenia powodziowego.
Podniesienie wałów na innych odcinkach Odry sprawiło, Īe przy najbliĪszej powodzi do miasta
moĪe dostaü siĊ wiĊcej wody niĪ miało to miejsce podczas wczeĞniejszych kataklizmów.
2. Rozpoznawanie zagroĪeĔ, ostrzeganie i alarmowanie.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniało stały monitoring stanu
bezpieczeĔstwa

powszechnego

w

gminie

Krapkowice

współdziałając

z

jednostkami

administracji powiatowej i wojewódzkiej. W swojej działalnoĞci GCRK realizowało głównie
zadania informacyjne, ostrzegawcze i koordynacyjne. Na bieĪąco przekazywało do właĞciwych
słuĪb szczebla powiatowego dane dotyczące monitoringu Ğrodowiska, a takĪe ostrzeĪenia
o zagroĪeniach naturalnych.
W celu zapewnienia bezpieczeĔstwa obsługi, niezawodnoĞci działania oraz zwiĊkszenia
okresu eksploatacji urządzeĔ, w dniach 27-28 wrzeĞnia 2012 r. przeprowadzano przeglądy

okresowe radiotelefonów i scentralizowanego radiowego systemu alarmowania na terenie miasta
i gminy Krapkowice. Kontynuując prace związane z rozbudową, modernizacją systemów
łącznoĞci radiowej, alarmowania, powiadamiania i ostrzegania o zagroĪeniach, dokonano zakupu
nowej syreny alarmowej dla mieszkaĔców Os. Sady i Os. XXX lecia. Doskonalono
funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania poprzez prowadzenie treningów
kwartalnych i miesiĊcznych nasłuchów odbioru sygnałów w sieci ostrzegania. Zgodnie
z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludnoĞci na rok 2012,
w dniach 22 marca i 20 wrzeĞnia 2012 r. przeprowadzony został kwartalny trening elementów
Systemów Wykrywania i Alarmowania LudnoĞci dla miasta i gminy Krapkowice, szczebla
powiatowego i gminnego.
3. DziałalnoĞü szkoleniowa.
Zgodnie z planem prowadzono szkolenia organów oraz pracowników urzĊdu
realizujących zadania z zakresu ochrony ludnoĞci, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
zorganizowano i przeprowadzono m.in.:
- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego na temat: zagroĪenia powodziowego
miasta i Gminy Krapkowice,
- szkolenie doskonalące dla pracowników urzĊdu realizujących zadania zarządzania kryzysowego
spraw obronnych i obrony cywilnej (nt. „Wykorzystanie stron internetowych do monitoringu
zjawisk atmosferycznych”),
- szkolenie pracowników urzĊdu, 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
PoĪarniczej „20 lat PSP – jak nas widzą tak nas malują”. Wybrane najciekawsze prace zostały
przesłane do finału powiatowego.
W dniach 19-20 marca 2012 r. w oĞrodku szkoleniowym w Niwkach odbyło siĊ szkolenie
obronne w zakresie: „Przygotowanie do działania w wyĪszych stanach gotowoĞci obronnej
paĔstwa. Procedury realizacji zadaĔ operacyjnych zawartych w planach operacyjnych”.
W dniach 30.03.2012 r.- 02.04. 2012 r. Wojewoda Opolski podjął decyzjĊ o przeprowadzeniu na terenie Opolszczyzny üwiczeĔ przeciwpowodziowych pod kryptonimem „Piast-12”.
Działania operacyjne w ramach üwiczeĔ przeprowadzono metodą aplikacyjną.
W dniach 15-16 listopada 2012r. Wojewoda Opolski zorganizował szkolenie doskonalące
dla ,Prezydentów Miast Starostów, Burmistrzów. Tematem szkolenia było ”Rola i miejsce
samorządu terytorialnego w realizacji zadaĔ obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony
ludnoĞci w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny.

Zabezpieczenie logistyczne üwiczeĔ, treningów i szkoleĔ oraz ich organizacjĊ
realizowano na poziomie zapewniającym osiągniĊcie celów szkoleniowych.
4. Zabezpieczenie logistyczne działaĔ podejmowanych na rzecz ochrony ludnoĞci.
W ramach przydzielonych Ğrodków finansowych z budĪetu paĔstwa na realizacje zadaĔ
zleconych gminom, Krapkowice otrzymały 2000,00 zł, z tego wykorzystano: 50% na utrzymanie
i konserwacje systemu łącznoĞci i alarmowania oraz 50% na szkolenie obronne.
Dokonano instalacji i aktualizacji oprogramowania Bazy Sił i ĝrodków „ARKUS-2005”
w celu pozyskiwania niezbĊdnych informacji podczas zagroĪeĔ kryzysowych na terenie miasta
i gminy Krapkowice.
W paĨdzierniku 2012 r. w magazynie UrzĊdu Miasta i Gminy w Krapkowicach dokonano
przeglądu i kasacji sprzĊtu obrony cywilnej i wycofano przede wszystkim przestarzałe Ğrodki
ochrony indywidualnej i ubrania üwiczebne.
Zakupiono dla wszystkich jednostek OSP specjalistyczne obuwie gumowe(wodery)
do działaĔ ratowniczych podczas powodzi.
5. Pozamilitarne przygotowania obronne.
W ramach wykonywania zadaĔ obronnych opracowano szereg dokumentów w zakresie
planowania operacyjnego, programowania i szkolenia obronnego m.in. „Program szkolenia
obronnego na lata 2009-2014”.
Na podstawie Zarządzenia Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 roku
opracowano dokumentacjĊ Stałego DyĪuru na potrzeby podwyĪszania gotowoĞci obronnej
paĔstwa. W celu zapewnienia ciągłoĞci przekazywania decyzji organów uprawnionych
do uruchamiania realizacji zadaĔ operacyjnych.
Reasumując, zadania w zakresie ochrony ludnoĞci i spraw obronnych na terenie miasta
i gminy Krapkowice realizowane były w stopniu zadawalającym. Mając na wzglĊdzie dokonaną
ocenĊ w zakresie stanu realizacji zadaĔ ochrony ludnoĞci i pozamilitarnych przygotowaĔ
obronnych za rok 2012 zawartą w niniejszej informacji, głównym celem w roku 2013 bĊdzie
doskonalenie przez organ administracji samorządowej umiejĊtnoĞci kierowania i koordynacji działaniami w sytuacjach kryzysowych oraz wykonywania zadaĔ z zakresu obrony
cywilnej i przygotowaĔ obronnych. Główne działania w tym obszarze:
1. Sprawdzenie i udoskonalenie umiejĊtnoĞci analizowania i oceny stanów zagroĪenia,
procedur ostrzegania ludnoĞci oraz obiegu informacji .

2. Sprawdzenie

przygotowaĔ

organów

administracji

publicznej

do

kierowania

przedsiĊwziĊciami ochronno-obronnymi w sytuacji zagroĪeĔ atakiem terrorystycznym i
militarnym podczas üwiczenia wojewódzkiego z udziałem WSzW.
3. ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci obywateli i ich umiejĊtnoĞci radzenia sobie w sytuacjach
zagroĪeĔ.
4. WdroĪenie postanowieĔ zawartych w aktach prawnych regulujących problematykĊ
obronną i ochrony ludnoĞci.
5. Utrzymanie w gotowoĞci do działania systemów łącznoĞci radiowej, alarmowania,
powiadamiania i ostrzegania o zagroĪeniach.
6. Inicjowanie prac nad rozwojem i wdroĪeniem systemu teleinformatycznego wspomagania
CZK, mającego na celu stworzenie zintegrowanego Ğrodowiska wymiany informacji,
prowadzenia bazy danych, prognoz i analiz w oparciu o technologiĊ Geograficznego
Systemu Informatycznego.
7.

Doskonalenie weryfikacji zakładowych i terenowych formacji OC na obszarze miasta
i gminy, a nastĊpnie zbilansowanie potrzeb i moĪliwoĞci w zakresie zaopatrywania
formacji w sprzĊt i umundurowanie niezbĊdne do wykonywania zadaĔ.

8. Pełne wdroĪenie w gminie Krapkowice oprogramowania „ARCUS 2005” wraz
z weryfikacją merytoryczną zawartych w niej danych słuĪących prezentacji moĪliwych
zagroĪeĔ jak i sposobów im przeciwdziałania na bazie posiadanych i zarejestrowanych
zasobów Szefa Obrony Cywilnej.



RAPORT BEZPIECZEēSTWA DLA MIASTA I GMINY KRAPKOWICE
NA WYPADEK POWSTANIA
ZAGROĩEN KRYZYSOWYCH (POWODZIOWYCH) I INNYCH

I STAN ORGANIZACYJNY JEDNOSTEK OSP.
Na terenie gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych straĪy poĪarnych,
w tym: 2 jednostki kategorii I (Rogów Opolski, Kórnica), 2 jednostki kategorii III (ĝciborowice,
ĩuĪela) oraz 4 jednostki kategorii IV (Dąbrówka Górna, Pietna, Steblów i ĩywocice).
W jednostkach OSP z terenu gminy Krapkowice uprawnionych do prowadzenia działaĔ
ratowniczo-gaĞniczych w ramach powołanych jednostek operacyjno-technicznych (na dzieĔ
20.03.2013 r.) jest 140 straĪaków, co daje Ğrednią powyĪej 17 straĪaków na jednostkĊ, w tym
w jednostkach naleĪących do krajowego systemu ratowniczo gaĞniczego - 54 straĪaków
(Kórnica, Rogów Opolski). StraĪacy ci spełniają wymogi: wiek 18 - 65 lat, posiadają
przeszkolenie poĪarnicze, aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazaĔ
do udziału w akcjach ratowniczo-gaĞniczych oraz są ubezpieczeni. Stan iloĞciowy uprawnionych
straĪaków z terenu gminy, w rozbiciu na jednostki OSP wynosi:
• OSP Dąbrówka Górna

17 straĪaków

• OSP Kórnica

25 straĪaków

• OSP Pietna

12 straĪaków

• OSP Rogów Opolski

29 straĪaków

• OSP Steblów

18 straĪaków

• OSP ĝciborowice

06 straĪaków

• OSP ĩuĪela

20 straĪaków

• OSP ĩywocice

13 straĪaków

Czas zaalarmowania straĪaków z jednostek OSP do osiągniĊcia pełnej gotowoĞci bojowej
na terenie własnej miejscowoĞci wynosi około 5 minut (liczonej od ogłoszonego alarmu
do przyjazdu na teren działania), teren gminy - do 20 minut, w tym czas wyjazdu do zdarzenia
uzaleĪniony 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 straĪaków, w tym:
• w kursie podstawowym straĪaków ratowników OSP – 18 straĪaków,
• w kursie podstawowym straĪaków ratowników OSP (II-czĊĞü) – 2 straĪaków,
• w kursie podstawowym straĪaków ratowników OSP (kurs uzupełniający) – 21 straĪaków,
• w kursie kierowców – konserwatorów sprzĊtu ratowniczego OSP – 13 straĪaków,
• w kursie dowódcy OSP – 9 straĪaków
• w kursie sternika motorowodnego – 5 straĪaków,
oraz 14 straĪaków uczestniczyło w zaliczeniu komory dymowej
III WYPOSAĩENIE W SPRZĉT
Jednostki OSP z terenu naszej gminy, dysponują (stan na 20.03.2013 r.) 13 samochodami
poĪarniczymi, w tym: 11 samochodami ratowniczo-gaĞniczymi i 2 samochodami ratownictwa
technicznego, a w rozbiciu na masĊ całkowitą - 3 samochodami ciĊĪkimi (Rogów Opolski,
Kórnica – 2szt.), 4 samochodami Ğrednimi (Kórnica, Rogów Opolski, ĝciborowice, ĩuĪela)
i 6 samochodami lekkimi (Dąbrówka Górna, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, ĩuĪela,
ĩywocice).

W

poprzednim

okresie pozyskano

ciĊĪki samochód ratowniczo-gaĞniczy

dla jednostki OSP Kórnica, a samochód ratowniczo-gaĞniczy marki MAN dotychczas
uĪytkowany w jednostce OSP Kórnica został przekazany dla jednostki OSP Steblów.
Eksploatowany dotychczas samochód ratowniczo-gaĞniczy marki Star 244 z jednostki OSP
Steblów został przekazany dla jednostki OSP ĝciborowice, a samochód ratowniczo-gaĞniczy
bĊdący do tej pory w jednostce OSP ĝciborowice został wycofany z eksploatacji z uwagi
na wysokie koszty związane z naprawą tego samochodu, która stała siĊ nie opłacalna.
SprzĊt łącznoĞci,
Wszystkie

jednostki

wyposaĪone

w

systemy selektywnego

wywoływania

DSP

poprawiające i ułatwiające alarmowanie jednostek do zdarzeĔ, z tego 3 jednostki ochotniczych
straĪy poĪarnych (Kórnica, Rogów Opolski i Steblów) posiadają zamontowane systemy
powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe. Wszystkie samochody poĪarnicze bĊdące
w uĪytkowaniu OSP posiadają radiostacje samochodowe, ponadto na wyposaĪeniu jednostek
w chwili obecnej znajduje siĊ 25 radiotelefonów nasobnych.

IV SPRZĉT DO DZIAŁAē ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW
POĩARÓW, MIEJSCOWYCH ZAGROĩEē I DZIAŁAē
PRZECIWPOWODZIOWYCH

SprzĊt pływający
• 2 pontony z podstawowym wyposaĪeniem bez silnika zaburtowego (Kórnica, ĩywocice),
• łódĨ ratownicza silnikami zaburtowymi z pełnym wyposaĪeniem na 15 osób wraz
z przyczepą (Kórnica),
• 2 łodzie ratunkowe (starego typu) bez silnika zaburtowego z niekompletnym wyposaĪeniem
(ĩywocice, ĩuĪela).

Pompy szlamowe, pływające i pozostałe – ogółem 29 sztuki, w tym:
• pompy szlamowe – 10 sztuk, w tym 6 o niskiej wydajnoĞci (Dąbrówka Górna, Rogów
Opolski, Pietna, Steblów, ĝciborowice, ĩywocice) i 4 o wydajnoĞci powyĪej 800/min
(Rogów Opolski, Kórnica, Steblów i ĩuĪela),
• motopompa pływająca – 6 sztuk (Dąbrówka Górna, Pietna, Rogów Opolski, Steblów,
ĩuĪela, ĩywocice),
• motopompy pozostałe – 12 sztuk (Dąbrówka Górna - 1, Kórnica - 2, Rogów Opolski - 2,
Steblów - 1, ĝciborowice - 2, ĩuĪela - 2, ĩywocice - 2),
• pompa do substancji ropopochodnych – 1 sztuka (Kórnica).
Agregaty prądotwórcze – ogółem 11 sztuk, w tym:
• agregat prądotwórczy jednofazowy – 8 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica, Pietna, Rogów
Opolski, Steblów, ĝciborowice, ĩuĪela, ĩywocice),
• agregat prądotwórczy trójfazowy – 3 sztuki (Kórnica – 2, Rogów Opolski) oraz 1 agregat
o mocy 20 kV zabudowany na samochodzie ratownictwa technicznego (Kórnica).

SprzĊt oĞwietleniowy:
• maszt oĞwietleniowy zabudowany na samochodzie – 4 komplety (Dąbrówka Górna,
Kórnica, Steblów, ĩuĪela),
• najaĞnice przenoĞne z masztem oĞwietleniowym – 10 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica,
Pietna, Rogów Opolski, Steblów, ĝciborowice, ĩuĪela, ĩywocice).

Agregaty wysokociĞnieniowe
• 4 zestawy (Dąbrówka Górna, Pietna, ĩuĪela, ĩywocice).
Pozostały sprzĊt silnikowy ogółem – 2 sztuki, w tym:
• agregat nawiewny napĊdzany silnikiem spalinowym – 1 sztuka (Rogów Opolski),
• agregat nawiewno-wyciągowy napĊdzany silnikiem elektrycznym – 1 sztuka (Kórnica).
Pozostały sprzĊt ratowniczy i burzący:
• pilarka spalinowa do drewna – 9 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica – 2szt., Pietna, Rogów
Opolski, Steblów, ĝciborowice, ĩuĪela, ĩywocice),
• przecinarka spalinowa do stali i betonu – 3 sztuki (Kórnica, Rogów Opolski, Steblów),
• przecinarka elektryczna do stali i betonu – 3 sztuki (Kórnica – 2szt., Rogów Opolski).
SprzĊt hydrauliczny:
• zestaw hydrauliczny – 2 zestawy (Kórnica, Rogów Opolski),
• zestaw hydrauliczny rĊczny – 2 zestawy (Kórnica).
SprzĊt ratowniczy pneumatyczny:
• zestaw 8 poduszek wysokociĞnieniowych z urządzeniem sterującym i przewodami
(Kórnica).

Pozostały sprzĊt:
• aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych (nadciĞnieniowy) – 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, ĩywocice
– 2szt.),
• deska ortopedyczna – 2 sztuki (Kórnica, Rogów Opolski),
• szyny „Kramera” – 2 komplety (Kórnica, Rogów Opolski),
• kamizelka KED – 1 sztuka (Kórnica),
• wyciągarka – 5 sztuk w tym: 1 sztuka o napĊdzie hydraulicznym napĊdzaną silnikiem
(Kórnica), 4 wyciągarki elektryczne (Dąbrówka Górna, Pietna, ĩuĪela, ĩywocice).

V WNIOSKI I PODSUMOWANIE
WYSZKOLENIE
Podsumowując wyszkolenie straĪaków OSP z terenu gminy Krapkowice, naleĪących
do jednostek operacyjno – technicznych (JOT), naleĪy podkreĞliü, Īe w ostatnim okresie
nastąpiła dalsza poprawa w zakresie wyszkolenia poĪarniczego, poprzez uczestniczenie
straĪaków w kursach podstawowych, w tym uzupełniającego i II-czĊĞci oraz w kursach
dowódców, kierowców – konserwatorów i sterników motorowodnych w których uczestniczyło
ogółem 68 straĪaków. Mając na uwadze, Īe w czĊĞci szkoleĔ specjalistycznych wystĊpują
czasokresy waĪnoĞci zaĞwiadczeĔ np. (kwalifikowanej pomocy medycznej), jak równieĪ mając
na wzglĊdzie zmiany w składach osobowych JOT, naleĪy podkreĞliü, Īe ogólny stan wyszkolenia
straĪaków z gminy Krapkowice (stan na 20.03.2013r.) wynosi 85% (kolejni straĪacy uczestniczą
w chwili obecnej w kursie z zakresu ratownictwa technicznego (marzec 2013 r.) oraz pozostała
grupa straĪaków (dotyczy osób, które w II połowie 2012r. ukoĔczyły 18 lat i przeszły badania
lekarskie) uczestniczyü bĊdzie w kursie podstawowym, którego rozpoczĊcie planowane jest
w kwietniu 2013 roku.

SPRZĉT I WYPOSAĩENIE
W zakresie wyposaĪenia w sprzĊt ochrony osobistej straĪaka naleĪy podkreĞliü, Īe sytuacja
jest zadawalająca, jeĪeli chodzi o wyposaĪenie w ubrania specjalne oraz hełmy ochronne,
natomiast wystĊpują braki w wyposaĪeniu w obuwie ochronne, w stosunku do ostatniej oceny
uzupełniono brakujące wyposaĪenie w rĊkawice ochronne, kominiarki oraz uzupełniono braki
w wyposaĪeniu w pasy bojowe spełniające obowiązujące wymogi, obecny stan wymaganego
wyposaĪenia w pasy wynosi 100% (waĪnoĞü do 5 lat) oraz w miesiącu grudniu 2012 r. dokonano
zakupu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy po 4 pary butów typu „WODERY”,
wykorzystywane podczas działaĔ przy powodziach oraz podtopieniach.
Na wyposaĪeniu jednostek znajdują siĊ 2 pontony, które posiadają pełne wyposaĪenie
(kapoki, koło ratunkowe, wiosła) oraz dwie łodzie ratunkowe starego typu, na wyposaĪeniu
znajdują siĊ tylko wiosła, brak natomiast pozostałego wyposaĪenia, w tym kapoków, kół
ratunkowych, kotwic. W przypadku łodzi eksploatowanych w jednostkach, ĩuĪela i ĩywocice
wystĊpują kłopoty z transportem łodzi do zdarzeĔ na akwenach wodnych (łódĨ w jednostce
ĩuĪela bez przyczepy). Nastąpiła poprawa w zakresie sprzĊtu pływającego, który moĪe zostaü
wykorzystany podczas zdarzeĔ na obszarach wodnych poprzez zakup łodzi z silnikami
zaburtowymi oraz przyczepą dla jednostki OSP Kórnica

Mając na wzglĊdzie liczne sytuacje związane z wystąpieniem z brzegów wód rzek
Osobłoga i Odra oraz lokalnych podstopieĔ naleĪy dąĪyü do zakupu i wyposaĪenia jednostek
OSP Pietna ĩuĪela, ĩywocice i Steblów w łodzie płaskodenne (pontony) wraz z silnikami
zaburtowymi i pełnym wyposaĪeniem (kapoki, koła ratunkowe, wiosła, bosaki, kotwice) wraz
z przyczepami pozwalającymi bezpiecznie transportowaü łodzie (pontony) do miejsca
prowadzenia działaĔ.
Na przestrzeni ostatnich lat na terenie miasta i gminy Krapkowice wystąpiły powodzie
oraz liczne zdarzenia związane miĊdzy innymi z podtopieniami obiektów, budynków
uĪytecznoĞci publicznej oraz budynków mieszkalnych wskutek obfitych opadów deszczu
lub teĪ związanymi z awariami w sieci wodociągowej, w zakresie skuteczniejszego działania,
a związanego z w/w działaniami, poczyniono starania o zakup z dofinansowaniem pomp
pływających dla jednostek OSP Kórnica i ĝciborowice (w trakcie realizacji) oraz pompy
szlamowej dla OSP Pietna (w trakcie realizacji).
W celu poprawy systemu łącznoĞci, a związanego z prowadzonymi działaniami,
poczyniono starania o zakup z dofinansowaniem 1 radiotelefonu nasobnego z ładowarką
dla jednostki OSP ĩywocice (w trakcie realizacji).
Dokonując analizy na podstawie zdarzeĔ z ostatniego okresu, w tym wiĊkszą iloĞü zdarzeĔ,
w których zaistniała koniecznoĞü uĪycia sprzĊtu ochrony dróg oddechowych, poczyniono
starania o zakup z dofinansowaniem 2 aparatów ochrony dróg oddechowych wraz
z 2 sygnalizatorami bezruchu dla jednostki OSP ĩuĪela (w trakcie realizacji).

SAMOCHODY
W chwili obecnej (stan na 30.03.2013 r.) w uĪytkowaniu jednostek OSP z terenu gminy
Krapkowice znajduje siĊ 13 samochodów poĪarniczych, zmianie natomiast uległa jakoĞü
samochodów uĪytkowanych w poszczególnych jednostkach, a mający związek z przesuniĊciami
samochodów pomiĊdzy jednostkami OSP. ĝrednia wieku uĪytkowanych obecnie w OSP
samochodów wynosi 19 lat, w tym: samochodów lekkich – Ğrednia wieku 11 lat, samochodów
Ğrednich i ciĊĪkich – Ğrednia wieku 26 lat. Działania dotyczące przesuniĊü pomiĊdzy jednostkami
przyczyniły siĊ do poprawy bezpieczeĔstwa mieszkaĔców miasta i gminy Krapkowice
oraz zwiĊkszenia parametrów taktyczno-operacyjnych jak i obniĪenia kosztów związanych
z utrzymaniem, remontami i naprawami samochodów bĊdących w uĪytkowaniu OSP .

BUDYNKI
W sprawie budynków uĪytkowanych przez jednostki OSP z terenu gminy Krapkowice,
naleĪy stwierdziü, Īe stan tych obiektów jest daleki od ideału w wielu obiektach naleĪy
przeprowadziü gruntowny remont, rozbudowĊ lub budowĊ nowego obiektu:
• Dąbrówka Górna – w 2012 roku dokonano wymiany dachu na budynku remizy (Ğrodki
na zakup materiałów pochodziły z UMiG) natomiast usuniĊcie starego pokrycia dachowego
i pokrycie dachu nową blacho dachówką oraz pracami związanymi z tym remontem
wykonali nieodpłatnie straĪacy z OSP Dąbrówka Górna. W miesiącu styczniu 2013 r. został
złoĪony wniosek do remontu wieĪy z dofinansowaniem ze Ğrodków zewnĊtrznych (związek
wojewódzki OSP) oraz własnym wkładem. Mając na uwadze obowiązujące wymogi naleĪy
stwierdziü, Īe naleĪy dokonaü wymiany bram garaĪowych oraz wybudowaü sanitariaty.
• Kórnica – w przypadku budynków uĪytkowanych przez straĪaków OSP Kórnica, naleĪy
stwierdziü, Īe są one w bardzo dobrym stanie, stan taki zawdziĊczają dziĊki dbałoĞci
o te obiekty przez samych straĪaków.
• Pietna – budynek bĊdący w uĪytkowaniu jednostki w chwili obecnej wymaga gruntownej
modernizacji. W 2012 roku złoĪono wniosek na rozbudowĊ obiektu z pozyskaniem Ğrodków
zewnĊtrznych jako centrum integracji lokalnej.
• Rogów Opolski – budynek wymagający remontu dachu oraz powiĊkszenia i rozbudowy
o jeden boks garaĪowy. W miesiącu styczniu 2013 r. złoĪony został wniosek do remontu
dachu remizy z dofinansowaniem ze Ğrodków zewnĊtrznych (związek wojewódzki OSP).
• Steblów – w czĊĞci budynku wymagana wymiana okien, w tym w garaĪu oraz wieĪy,
wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzki w garaĪu OSP oraz termomodernizacja
całego budynku.
• ĝciborowice – w czĊĞci budynku naleĪy dokonaü wymiany okien (pomieszczenia
na parterze) oraz dokonaü termomodernizacji budynku. W miesiącu styczniu 2013 r. złoĪono
wniosek do remontu budynku z dofinansowaniem ze Ğrodków zewnĊtrznych (związek
wojewódzki OSP). W ubiegłym roku, straĪacy nieodpłatnie wykonali prace związane
z

zamontowaniem drzwi w bramie garaĪowej (zakup materiału ze Ğrodków UMiG)

oraz wykafelkowano boks garaĪowy.
• ĩuĪela – budynek bĊdący w uĪytkowaniu jednostki w chwili nie wymaga gruntownej
modernizacji, natomiast brak w nim pomieszczenia warsztatowego i sanitariatów, drugi
budynek (daw. stodoła) przyjĊty przez gminĊ, a bĊdący w uĪytkowaniu OSP wymaga
remontu i modernizacji. W 2012 roku złoĪono wniosek na remont obiektu jako centrum
integracji lokalnej z pozyskaniem Ğrodków zewnĊtrznych.

• ĩywocice – budynek bĊdący w uĪytkowaniu jednostki, wymaga gruntownej modernizacji,
najlepiej wybudowania nowego obiektu. W ostatnim okresie, na budynku dokonano remontu
dachu remizy, ponadto wykonano sanitariat, prace te wykonali nieodpłatnie straĪacy
z jednostki OSP ĩywocice.
Mając na wzglĊdzie stan budynków remiz, naleĪy stwierdziü, Īe wiĊkszoĞü budynków
wymaga gruntownego remontu lub teĪ modernizacji. W ostatnich latach wiĊkszoĞü drobnych
remontów,
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jak

teĪ

spraw

związanych

z

bieĪącym

utrzymaniem

obiektów

oraz utrzymaniem terenów wokół remiz wykonywali sami straĪacy, czĊsto wykonując prace
przy uĪyciu własnego sprzĊtu. WiĊksze remonty i naprawy w obiektach, z uwagi na duĪe koszty,
są poza moĪliwoĞciami poszczególnych jednostek. NaleĪy stwierdziü, Īe poprawa warunków
lokalowych przyczyni siĊ do poprawy w zakresie utrzymania sprzĊtu, jego przechowywania,
zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieĪą, poprawy w zakresie operacyjno-technicznym
oraz pozostałej działalnoĞci statutowej. Remonty remiz związane z wymianą bram garaĪowych,
okien czy teĪ przeprowadzenie termomodernizacji, przyczyni siĊ do zmniejszenia kosztów
ponoszonych przez gminĊ, miĊdzy innymi na zmniejszeniu kosztów za ogrzewanie, jak równieĪ
poprawią wygląd i estetykĊ budynków bĊdących na terenie naszych miejscowoĞci.
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