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                   Realizacja zadań obrony cywilnej, przygotowań obronnych i zarządzania 

kryzysowego na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2014 roku 

 

Zasadniczym celem działania w zakresie obrony cywilnej w 2014 roku będzie 

wzmacnianie zdolności struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności przed 

niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz 

przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowanie istniejących rozwiązań w 

dziedzinie ochrony ludności do aktualnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2014 roku koncentrowała się będzie na: 

 

- wdrażaniu rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej; 

- doskonaleniu sprawności działania organów gminy na rzecz bezpieczeństwa publicznego; 

- ciągła modernizacja systemów łączności i alarmowania ludności dla potrzeb ochrony tej 

ludności. 

 

 

1. Planowanie, organizowanie i realizacja zadań w dziedzinie ochrony ludności.     

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

przedsięwzięć Obrony Cywilnej na 2013 r. dokonano aktualizacji dokumentów dot. zapewnienia 

funkcjonowania publicznych urządzeń oraz zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych   

dla miasta i gminy Krapkowice. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 232/13 Wojewody Opolskiego, opracowano Gminny Plan 

Szkolenia obronnego na 2013r., którego celem było realizacja pozamilitarnych przygotowań 

obronnych na terenie gminy. W oparciu o Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Krapkowic 

opracowano Plan Obrony Cywilnej Gminy Krapkowice. Gminne plany obrony cywilnej 

opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej  

na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.   

W 2013 roku zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu uzgodnienia i zatwierdzenia przez 

wojewodę Planów Przygotowań Podmiotów Leczniczych  gminy Krapkowice. Dokonano 

uzgodnień z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego w zakresie Zstępczych Miejsc 

Szpitalnych.  

Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic nr 721/2013r. wprowadzono wytyczne szefa OC 

gminy Krapkowice dotyczące ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu 

wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) 

na terenie miasta i gminy. 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa dot. przeglądów stanu technicznego 

wałów i urządzeń przeciwpowodziowych Komisja z udziałem przedstawicieli gminy 

Krapkowice i Wojewódzkim  Zarządem Melioracji w dniu 17 kwietnia 2013r. dokonała kontroli 

stanu wałów i urządzeń wodnych odcinka Stradunia -Dąbrówka Górna.  



 

2. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie.   

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie planowania, organizacji i 

realizacji przedsięwzięć na rok 2013, w dniu 9 maja został przeprowadzony kwartalny trening 

elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania szczebla  powiatowego i gminnego . Głównym 

założeniem treningu było;  

- koordynacja systemów w realizacji zadań z zakresu powszechnego ostrzegania i 

alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, niezawodności działania oraz zwiększenia 

okresu eksploatacji urządzeń, w dniach 16-18 listopada 2013 r.  przeprowadzano przeglądy 

okresowe radiotelefonów i scentralizowanego radiowego systemu alarmowania na terenie miasta 

i gminy Krapkowice. Kontynuując prace związane z rozbudową, modernizacją systemów 

łączności radiowej, alarmowania, powiadamiania i ostrzegania o zagrożeniach, dokonano 

montażu nowej syreny alarmowej dla mieszkańców Os. Sady. 

3. Działalność szkoleniowa.   

   Zgodnie z planem szkolenia dla pracowników realizujących zadania obronne i obrony 

cywilnej, prowadzono szkolenia organów oraz pracowników urzędu  realizujących zadania z 

zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zorganizowano i 

przeprowadzono m.in.: 

W dniu 22 marca 2013r. przeprowadzono Miejsko-Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

Wybrane najciekawsze prace zostały przesłane do finału powiatowego.  

W dniach 19-20 marca 2013 r. w ośrodku szkoleniowym w Niwkach odbyło się szkolenie 

obronne w zakresie: „Przygotowanie do działania w wyższych stanach gotowości obronnej 

państwa. Procedury realizacji zadań operacyjnych zawartych w planach operacyjnych”. 

W dniach 13.03.2013r. Wojewoda Opolski zaprosił przedstawicieli gmin na posiedzenie 

wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego omówiono zagrożenia 

powodziowe na terenie województwa opolskiego w sezonie letnim. 

 W dniu 18 września przeprowadzono szkolenie dla pracowników realizujących zadania 

obronne tematem szkolenia było; ” Wybrane zagadnienia z problematyki spraw obronnych 

realizowanych na terenie gminy Krapkowice. 

W dniach 15-16 listopada 2013r. Wojewoda Opolski zorganizował szkolenie doskonalące 

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

samorządu terytorialnego w realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony 

ludności w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny.    



Zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, treningów i szkoleń oraz ich organizację 

realizowano na poziomie zapewniającym osiągnięcie celów szkoleniowych. 

 

4. Zabezpieczenie logistyczne działań podejmowanych na rzecz ochrony ludności. 

W ramach przydzielonych środków finansowych z budżetu gminy na realizacje zadań  

Krapkowice otrzymały 9000,00 zł, z tego wykorzystano: 60% na utrzymanie i konserwacje 

systemu łączności i alarmowania, 30%  na szkolenie pracowników realizujących sprawy obrony 

cywilnej i spraw obronnych oraz 10% na zakup materiałów szkoleniowych. 

Na zadania zlecone w gmina Krapkowice otrzymała 1000,00 zł, z budżetu wojewody na 

szkolenia pracowników urzędu oraz jednostek gminnych z zakresu spraw obronnych i zadań 

kryzysowych. 

Zarządzeniem nr 39 Burmistrza Krapkowic, przeprowadzono ocenę przydatności sprzętu 

obrony cywilnej  oraz wyposażenia magazynowego w magazynie Urzędu Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, wycofano przestarzałe środki ochrony indywidualnej i ubrania ćwiczebne. 

Zakupiono dla kadry kierowniczej urzędu specjalistyczne obuwie gumowe(wodery) 

do działań ratowniczych podczas powodzi.  

 

5. Pozamilitarne przygotowania obronne. 

W ramach wykonywania zadań obronnych opracowano szereg dokumentów w zakresie  

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

obronnego na lata 2013”. 

W dniu 19 września 2013r. odbył się trening decyzyjny nt. „Realizacja zadań 

wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz wykazu przedsięwzięć i 

procedur systemu zarządzania kryzysowego w czasie podwyższania gotowości obronnej 

państwa”. 

W dniach 23-24 października, przedstawiciele Gminnego  Centrum Zarządzania 

Kryzysowego brali udział w powiatowym ćwiczeniu obronnym ”Bomber ”-13. Celem ćwiczenia 

było doskonalenie umiejętności planowania i realizacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom powiatu krapkowickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w 

czasie wojny oraz usprawnianie realizacji zadań w zakresie zabezpieczania działalności 

podmiotów leczniczych w czasie zagrożeń. 

Reasumując, zadania w zakresie ochrony ludności i spraw obronnych na terenie miasta  

i gminy Krapkowice realizowane były w stopniu zadawalającym. Mając na względzie dokonaną 

ocenę w zakresie stanu realizacji zadań ochrony ludności i pozamilitarnych przygotowań 

obronnych za rok 2013 zawartą w niniejszej informacji.  



Celem zapewnienia w 2014 r. właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej należy: 

 

1.    W zakresie organizacyjnym: 

 

1) doskonalić i rozwijać wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania 

obrony cywilnej; 

2) wspierać organizacje pozarządowe w zakresie przygotowania ich do realizacji zadań z 

zakresu obrony cywilnej; 

3) określić zadania do realizacji w 2014 roku w dziedzinie obrony cywilnej w gminie 

uwzględniając postanowienia przedmiotowych wytycznych oraz prowadzić kontrolę ich 

realizacji. W trakcie prowadzonych kontroli zwracać szczególną uwagę na aktualność                    

i realność przyjętych rozwiązań w dokumentacji organizacyjno-planistycznej z zakresu 

obrony cywilnej. 

 

2.   W zakresie planowania i ratownictwa: 

 

1) kontynuować prace związane z doskonaleniem i wdrażaniem planu obrony cywilnej gminy; 

2) kontynuować prace związane z doskonaleniem i wdrażaniem kart realizacji zadań obrony  

    cywilnej przez instytucje państwowe,  przedsiębiorców i  inne jednostki organizacyjne oraz    

    społeczne organizacje ratownicze przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji  

    przedsięwzięć obrony cywilnej 

 

3) po otrzymaniu danych ze Starostwa Powiatowego dokonać aktualizacji planu ewakuacji     

     (przyjęcia) ludności III stopnia 

4) aktualizować bazę danych sił i środków Szefa OC  ARCUS 

 

3.   W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: 

 

1) prowadzić stały monitoring potencjalnych lokalnych zagrożeń, 

2) utrzymywać w stałej gotowości Zintegrowany Radiowy System Alarmowania i Ostrzegania 

Ludności DSP-50/OC wersja „Opole” oraz system łączności radiotelefonicznej w sieciach 

radiowych zarządzania wojewody, 

3) podnosić umiejętność zdalnego testowania i włączania syren alarmowych, przekazywania 

komunikatów ostrzegawczych oraz poprawnego prowadzenia korespondencji w sieciach 

radiowych zarządzania wojewody,  

4) doskonalić elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) zgodnie                                     

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 

sprawach ( Dz. U. 2013 poz. 96). 

5) doskonalić elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w zakresie przyjęcia                       

i wymiany informacji oraz analizy i oceny sytuacji, a także ostrzegania i alarmowania według 

normy ATP-45B, 

6) podnosić sprawność systemu ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza poprzez 

udział w treningach, 

7) nawiązywać i utrzymywać współpracę z lokalnymi mediami w celu przekazywania 

informacji  

w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności z uwzględnieniem zasad postępowania po 

usłyszeniu sygnału alarmowego.  

 

 

 

 



4.   W zakresie edukacji: 

 

1) szkolenie realizować zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia  

2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony 

ludności i obrony cywilnej, 

2) w miarę możliwości, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych  

i publikacji popularyzować wiedzę w: 

a. obszarze powszechnej samoobrony, 

b. zakresie nowych rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych oraz komunikatów 

ostrzegawczych, 

c. upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego,  

3) sprawować nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony cywilnej. 

 

 

5.   W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej: 

 

1) prowadzić właściwą gospodarkę sprzętem, który został użyczony, 

2) dokonać analizy potrzeb materiałowo-technicznych na wypadek różnych zagrożeń oraz 

możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

3) dokonać inwentaryzacji publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, 

4) aktualizować bazę danych budowli ochronnych, które mogą zostać wykorzystane w 

przypadku powstania zagrożenia dla ludzi.  

5) aktualizować bazę danych środków transportowych oraz miejsc bytowania dla potrzeb 

prowadzenia ewakuacji ludności. 

uwzględniać w dokumentach dotyczących rozwoju regionalnego, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego oraz kultury i dziedzictwa 

narodowego potrzeb oraz wymagań obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Zagrożenia związane z brakiem ( ograniczeniem) możliwości odprowadzenia wód 

opadowych. 

  

W przypadku wystąpienia nawalnych opadów powodujących gwałtowny przybór 

wód, lokalne zalania i podtopienia mogą wystąpić praktycznie na terenie całej gminy, a 

szczególnie na trenach o małej chłonności wody (tereny bezleśne, doliny, tereny 

zurbanizowane) oraz w samym mieście Krapkowice w sytuacji słabej drożności 

kanalizacji burzowej. 
 

RAPORT  BEZPIECZEŃSTWA  DLA  MIASTA  I  GMINY  KRAPKOWICE 

NA  WYPADEK  POWSTANIA  ZAGROŻEN  KRYZYSOWYCH  

(POWODZIOWYCH) 

 

 

I   STAN  ORGANIZACYJNY  JEDNOSTEK  OSP.  

 Na terenie gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych,  

w tym: 2 jednostki należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Rogów Opolski, 

Kórnica) oraz 6 pozostałych jednostek OSP Dąbrówka Górna, Pietna, Steblów, Ściborowice 

Żużela i Żywocice. 



 Na dzień 25 marzec 2014r. w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działa ogółem 

503 strażaków. Do bezpośrednich działań operacyjnych (ratowniczo-gaśniczych) w ramach 

powołanych JOT (jednostek operacyjno-technicznych) pozostaje na terenie gminy 112 strażaków 

(stan na 31.12.2013r.), którzy spełniają wymogi: wiek 18 - 65 lat, posiadają aktualne badania 

lekarskie oraz przeszkolenie pożarnicze i zostali ubezpieczeni, liczba strażaków na koniec 

miesiąca maj 2014 ulegnie zmianie w związku z tym, że część strażaków posiada badania 

lekarskie ale nie posiada przeszkolenia pożarniczego, planowane przeprowadzenie szkolenia 

podstawowego jest przewidziane przez Komendę Powiatową w terminie kwiecień – maj 2014. 

II   WYSZKOLENIE 

 W okresie od ostatniego raportu do dnia 25.03.2014 z terenu gminy Krapkowice w 

szkoleniach i kursach uczestniczyło ogółem 38 strażaków, w tym: 

 szkolenie z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej – 11 strażaków (zaświadczenie 

ważne na okres 3 lat), 

 recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej – 4 strażaków 

(zaświadczenie ważne na okres 3 lat), 

 szkolenie podstawowe –  12 strażaków, 

 szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 7 strażaków, 

 szkolenia dowódców – 4 strażaków 

 

III   WYPOSAŻENIE  W  SPRZĘT 

Ogółem jednostki ochotniczych straży pożarnych dysponują (stan na dzień 20.03.2014r.) 

13 samochodami pożarniczymi – 12 samochodami ratowniczo-gaśniczymi i 1 samochodem 

ratownictwa technicznego i liczba ta nie uległa zmianie od ostatniego raportu. Zmiany natomiast 

nastąpiły w zakresie wyposażenia w sprzęt: dokonano zakupu z dofinansowaniem 2 motopomp 

pływających dla jednostek OSP Kórnica i Ściborowice (w chwili obecnej wszystkie jednostki 

posiadają na wyposażeniu motopompy pływające, dokonano zakupu z dofinansowaniem jednej 

motopompy szlamowej dla jednostki OSP Pietna, dokonano zakupu z dofinansowaniem dwóch 

aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu dla jednostki OSP 

Żużela, zakupiono z dofinansowaniem jednej pilarki specjalnej z specjalną prowadnicą dla 

jednostki OSP Kórnica). 

Sprzęt łączności,  

Wszystkie jednostki wyposażone w systemy selektywnego wywoływania DSP 

poprawiające alarmowanie jednostek do zdarzeń, 3 jednostki ochotniczych straży pożarnych 

posiadają zamontowane systemy powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe. Wszystkie 



samochody pożarnicze posiadają radiostacje samochodowe, na wyposażeniu jednostek w chwili 

obecnej znajduje się 26 radiotelefonów nasobnych. (W poprzednim okresie pozyskano z 

dofinansowania 1 radiotelefon nasobny dla jednostki OSP Żywocice). 

 

IV   SPRZĘT  DO DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  LIKWIDACJĄ  SKUTKÓW  

POŻARÓW,  MIEJSCOWYCH  ZAGROŻEŃ  I  DZIAŁAŃ  

PRZECIWPOWODZIOWYCH 

Sprzęt pływający  

 2 pontony z wyposażeniem bez silnika zaburtowego (Kórnica, Żywocice).  

 łódź ratownicza silnikami zaburtowymi z pełnym wyposażeniem na 15 osób wraz z 

przyczepą (Kórnica)  

 2 łodzie ratunkowe bez silnika zaburtowego z niekompletnym wyposażeniem (Żywocice, 

Żużela). 

Motopompy i pompy szlamowe – ogółem 29 sztuki, w tym: 

 pompy szlamowe – 11 sztuk, w tym 6 o niskiej wydajności (Dąbrówka Górna, Pietna, 

Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żywocice) i 5 o wydajności powyżej 800 l/min 

(Kórnica, Pietna, Rogów Opolski, Steblów i Żużela), 

 motopompa pływająca – 8 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica, Pietna, Rogów Opolski, 

Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice), 

 motopompy pozostałe – 11 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica, Rogów Opolski, Steblów, 

Ściborowice, Żużela, Żywocice), 

 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, Ściborowice, Żużela, Żywocice), 

 agregat prądotwórczy trójfazowy – 3 sztuki (Kórnica, Rogów Opolski oraz 1 agregat o 

mocy 20 kV zabudowany na samochodzie ratownictwa technicznego w OSP Kórnica). 

Sprzęt oświetleniowy: 

 maszt oświetleniowy zabudowany na samochodzie – 4 komplety (Dąbrówka Górna, 

Kórnica, Steblów, Żużela), 

 najaśnice przenośne z masztem oświetleniowym – 10 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica, 

Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice). 

Agregaty wysokociśnieniowe  

 4 zestawy (Dąbrówka Górna, Pietna, Żużela, Żywocice). 



Pozostały sprzęt silnikowy ogółem – 2 sztuki, w tym: 

 agregat nawiewny napędzany silnikiem spalinowym – 1 sztuka (Rogów Opolski), 

 agregat nawiewno-wyciągowy napędzany silnikiem elektrycznym – 1 sztuka (Kórnica). 

Pozostały sprzęt ratowniczy i burzący: 

 piła spalinowa do drewna – 9 sztuk (Dąbrówka Górna, Kórnica – 2szt., Pietna, Rogów 

Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice), 

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

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

Sprzęt hydrauliczny: 

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

 zestaw hydrauliczny ręczny – 2 zestawy (Kórnica). 

Sprzęt ratowniczy pneumatyczny: 

 zestaw 8 poduszek wysokociśnieniowych z urządzeniem sterującym i przewodami 

(Kórnica). 

 

V  POZOSTAŁY SPRZĘT: 

 aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych (nadciśnieniowy) – 12 sztuk (Kórnica, 

Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Żużela),  

 sygnalizatory bezruchu – 12 sztuk (Kórnica, Rogów Opolski, Steblów, Żużela), 

 torba medyczna z zestawem do tlenoterapii – 3 sztuki (Kórnica, Rogów Opolski), 

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

Żywocice - 2), 

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

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

 kamizwelka KED – 1 sztuka (Kórnica), 

 wyciągarka – 5 sztuk w tym: 1 sztuka o napędzie hydraulicznym napędzaną silnikiem 

(Kórnica), 4 wyciągarki elektryczne (Dąbrówka Górna, Pietna, Żużela, Żywocice).  

 

 

 

 

 

 

VI   WNIOSKI 



WYSZKOLENIE  

 Wyszkolenie strażaków OSP z terenu gminy Krapkowice, którzy należą do jednostek 

operacyjno - technicznych, należy podkreślić, że w ostatnim okresie nastąpiła dalsza poprawa w 

zakresie wyszkolenia pożarniczego, poprzez uczestniczenie strażaków w szkoleniach z zakresu 

ratownictwa technicznego, podstawowego, kierowców – konserwatorów, dowódców OSP, kursu 

kwalifikowanej pomocy medycznej oraz recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pomocy 

medycznej. Mając na uwadze, że w części szkoleń specjalistycznych występują czasokresy 

ważności zaświadczeń (kwalifikowanej pomocy medycznej), jak również zmiany w składach 

osobowych JOT, należy podkreślić, że ogólny stan wyszkolenia strażaków z gminy Krapkowice 

wynosi 85%. (Kolejni strażacy będą uczestniczyć w miesiącu kwiecień 2014 w szkoleniu z 

zakresu ratownictwa technicznego oraz szkoleniu podstawowym w miesiącu kwiecień maj 2014 

roku). 

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE  

 W zakresie wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej strażaka należy podkreślić, że 

sytuacja uległa znaczącej poprawie, a występujące pojedyncze braki uzupełniane są na bieżąco. 

 Na wyposażeniu jednostek znajdują się 2 pontony, które posiadają pełne wyposażenie 

(kapoki, koło ratunkowe, wiosła) oraz dwie łodzie ratunkowe starego typu, na wyposażeniu 

znajdują się wiosła, brak natomiast pozostałego wyposażenia, w tym kapoków, kół ratunkowych, 

kotwic. W przypadku łodzi eksploatowanych w jednostkach, Żużela i Żywocice występują 

kłopoty z transportem łodzi do zdarzeń na akwenach wodnych   

W związku z wystąpieniem z brzegów rzek Osobłoga i Odra oraz lokalnych podstopień w 

ostatnich latach, należy dążyć do zakupu i wyposażenia w pierwszej kolejności dla jednostek 

OSP Żużela i Żywocice łodzi płaskodennych (pontony) z silnikami zaburtowymi i pełnym 

wyposażeniem (kapoki, koła ratunkowe, wiosła, bosaki, kotwice) wraz z przyczepami 

pozwalającymi bezpiecznie transportować łodzie (pontony) do miejsca prowadzenia działań.  

 Mając na względzie coraz to większą ilość zdarzeń, w których istnieje konieczność 

użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego w trakcie realizacji jest pozyskanie z 

dofinansowaniem sprzętu hydraulicznego spełniających najnowsze normy dla jednostek OSP 

Kórnica i Rogów Opolski).  

 

 

SAMOCHODY  



 W chwili obecnej w użytkowaniu na terenie gminy Krapkowice znajdują się samochody 

pożarnicze, których średnia wieku wynosi 20 lat, w tym samochodów lekkich – średnia wieku 10 

lat, samochodów średnich i ciężkich – średnia wieku 25 lat.  

  

BAZA LOKALOWE 

Natomiast w zakresie bazy lokalowej i istniejących budynków (strażnic) jednostek OSP z 

terenu naszej gminy, (oprócz jednostki OSP Kórnica) we wszystkich pozostałych strażnicach 

występują mniejsze lub większe problemy ze stanem tych obiektów co zostało również ujęte w 

protokóle z przeglądu operacyjno-technicznego przeprowadzonego przez strażaków z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.  

 Remiza w Dąbrówce Górnej - należy dokonać wymiany posadzki garażu, bardzo duże 

zastrzeżenia budzą też bramy wyjazdowe, obecnie będą realizowane prace związane z 

remontem wieży (środki własne i gminne).  

 Remiza OSP Pietna, budynek nadający się do rozbiórki, nie gwarantujący należyte 

utrzymanie sprzętu (odpryski tynku ścian, grzyb, ubytki w pokryciu dachowym, zły stan 

dachu (budynek z początku XX wieku) nieekonomiczne wydaje się remont budynku.  

 Remiza OSP Rogów Opolski – brak jednego boksu garażowego oraz naprawa posadzki w 

pozostałych boksach garażowych (samochód w chwili obecnej garażowany w firmie 

sąsiadującej z OSP).  

 Remiza OSP Steblów brak odpowiedniego zabezpieczenia drzwi i okna w wieży przed 

włamaniem, pleśń i wykwity na ścianach garażu, zniszczona podłoga garażu, w złym stanie 

zewnętrzna elewacja budynku, potrzeba wykonania termoizolacji budynku.  

 Remiza OSP Ściborowice, zewnętrzna elewacja budynku, wymiana bram garażowych 

wykonanie termomodernizacji budynku.  

 Remiza OSP Żużela, budynek mały z jednym boksem garażowym nie gwarantujący 

należytego utrzymania sprzętu (jednostka posiada dwa samochody), natomiast pozyskany 

budynek po byłej stodole, ze względów ekonomicznych remont kapitalny jest nieopłacalny.  

 Budynek OSP Żywocice, dalszy remont budynku ze względów ekonomicznych 

nieopłacalny.   

Większość z tych uwag zostało umieszczonych w protokole pokontrolnym z 

przeprowadzonego przeglądu operacyjno – technicznego.  

W konsekwencji, działania związane z poprawą bazy lokalowej przyczynią się do polepszenia 

warunków związanych z przechowywania oraz utrzymania samochodów i sprzętu. Na koniec 

pragnę poinformować, że w zakresie wyposażenia w sprzęt bojowy i ratowniczy to nasze 



jednostki w porównaniu do sąsiadujących z gminą Krapkowice, gmin wyglądają dosyć dobrze, 

natomiast co tyczy się warunków lokalowych i stanu budynku to sytuacja na naszej gminie jest 

katastrofalna.  

  

Informacje z  OSP sporządził :                                         Opracował : Longin. Włodarczyk 

Jerzy Jarosz                                                                    Wydział Spraw Obywatelskich 
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