
 

 

Krapkowice dnia 10.04.2017r. 

 

 

RAPORT  BEZPIECZEŃSTWA  DLA  MIASTA  I  GMINY  KRAPKOWICE 

NA  WYPADEK  POWSTANIA  ZAGROŻEN  KRYZYSOWYCH  (POWODZIOWYCH)  

I INNYCH 

 

I   STAN  ORGANIZACYJNY, PRZESZKOLENIE W JEDNOSTKACH  OSP.  

Na terenie gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w 

tym: dwie jednostki należące do krajowego systemu ratowniczego (Rogów Opolski, 

Kórnica) oraz sześć jednostek OSP Dąbrówka Górna, Pietna, Steblów, Ściborowice Żużela i 

Żywocice. 

Na dzień 31.03.2017 roku. w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działa ogółem 

564 strażaków OSP. 

MDP; 76

HONOROWI; 40

WSPIERAJĄCY; 

139

ZWYCZAJNI; 309

ZWYCZAJNI

WSPIERAJĄCY

HONOROWI

MDP

 

 

Do bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych w ramach powołanych JOT (jednostek 

operacyjno-technicznych) pozostaje na terenie gminy 152 strażaków-ratowników (stan na 

03.04.2017r.) którzy spełniają wymogi: wiek 18 - 65 lat, posiadają aktualne badania 

lekarskie oraz przeszkolenie pożarnicze i zostali ubezpieczeni, ponadto12 strażaków w 

trakcie badań lekarskich i 8 strażaków po badaniach lekarskich w trakcie kursu 

podstawowego.  

 



 

 

 

(stan na dzień 03.04.2017r.) 

Nazwa 

jednostki 

Ilość strażaków ratowników 

posiadających przeszkolenie: 

w tym dodatkowe przeszkolenia 

ratowników OSP: 

RAZEM podstawowe 
dowódców 

OSP 
strażacy PSP 

ratowników 

kpp 

stermoto- 

rzystów 

RAZEM 152  115  37  6 54  12  

OSP Kórnica 21  16  5  1 8  3  

OSP Rogów Op. 25  16  9  1 12  3  

OSP Dąbrówka 15  10  5  0 5 0  

OSP Pietna 7  6  1  0 1  0  

OSP Steblów 22  15  7  1 8  4  

OSP Ściborowice 9  6  3  1 5  2  

OSP Żużela 31  27  4  1 9  0  

OSP Żywocice 22  19  3  1 6  0  

 

 

W 2016 roku z terenu gminy Krapkowice w szkoleniach i kursach uczestniczyło 69 

strażaków-ratowników OSP, w tym: OSP z KSRG – 23 strażaków i z pozostałych jednostek 

OSP – 46 strażaków, a w okresie od 1stycznia do 4 kwietnia 2017 roku w szkoleniach i 

kursach uczestniczyło 15 strażaków-ratowników OSP, w tym: OSP z KSRG – 6 strażaków i z 

pozostałych jednostek OSP – 9 strażaków. 

 

 

(stan na dzień 03.04.2017r.) 

 
KURS 

PODSTA 
WOWY 

KURS RAT. 
TECHNI 
CZNEGO 

KURS 
DOWÓDCY 

KURS KPP 
RECERTY-
FIKACJA 

KPP 

KURS 
SĘDZIÓW 

RAZEM 

Jednostki  
OSP 

KSRG 6 5 1 5 12 -- 29 

Spoza 
KSRG 

18 8 1 19 6 3 55 

 

 

 

 



 

 

II  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA OSP 

 

Zdarzenia ogółem na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w 2016 roku:  

Gmina  RAZEM  Pożary  MZ  AF  

Krapkowice  243  58  161  24  

 

 

Wyjazdy do zdarzeń jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Krapkowice 

w 2016 roku.  

Lp Jednostka OSP 
Pożary 

Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Zabezpie 
czenie  
rejonu 

RAZEM 

zastępy 
strażacy 

zastępy 
strażacy 

zastępy 
strażacy 

zastępy 
strażacy 

zastępy 
strażacy 

1 KÓRNICA 
4 25 2 2 33 

7/26 30/115 2/8 4/12 43/161 

2 ROGÓW OPOLSKI  
8 35 2 3 48 

13/61 36/152 2/10 3/18 54/241 

3 DĄBRÓWKA GÓRNA   
3 3 0 0 6 

3/12 3/15 -- -- 6/27 

4 PIETNA   
1 2 0 0 3 

1/6 2/8 -- -- 3/14 

5 STEBLÓW  
3 4 0 0 7 

3/13 4/26 -- -- 7/39 

6 ŚCIBOROWICE  
1 2 0 0 3 

1/4 2/9 -- -- 3/13 

7 ŻUŻELA  
3 7 0 0 10 

3/11 8/39 -- -- 11/50 

8 ŻYWOCICE  
0 3 0 0 3 
-- 3/18 -- -- 3/18 

RAZEM 31/128 88/382 4/18 7/30 130/558 

Dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku na podstawie informacji Stanowiska 
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach 
 

 

 

 

 

 



 

 

W 2016 roku, jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Krapkowice wzięły 

udział łącznie w 89 zdarzeniach (2015 – 83 zdarzenia), w tym:  

 19 pożarach;  

 61 miejscowych zagrożeniach;  

 4 alarmach fałszywych;  

 5 operacyjnych zabezpieczeniach rejonu. 

 

ZABEZPIECZENIE 

REJONU; 5

ALARMY 

FAŁSZYWE; 4

MIEJSCOWE 

ZAGROŻENIA; 61

POŻAR; 19

POŻAR MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE ZABEZPIECZENIE REJONU

 

 

W rozbiciu procentowym zdarzeń, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy 

Krapkowice: 

 19 pożarach – 21,4% wszystkich zdarzeń, 

 61 miejscowych zdarzeniach – 68,5% wszystkich zdarzeń,  

 4 alarmach fałszywych – 4,5% wszystkich zdarzeń,  

 5 zabezpieczeniach rejonu – 5,6% wszystkich zdarzeń. 

Z tego w 2016 roku poza terenem miasta i gminy Krapkowice, jednostki ochotniczych 

straży pożarnych z terenu naszej gminy wzięły udział w 9 zdarzeniach, w tym: 2 pożarach i 7 

miejscowych zagrożeniach. 

W 2016 roku w zdarzeniach jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 

Krapkowice łącznie uczestniczyło: 131 zastępów o stanie osobowym 562 strażaków-

ratowników OSP. 



 

 

Zastępy z jednostek OSP uczestniczyły między innymi w gaszeniu pożarów upraw zbóż, 

słomy na polu, bel i stogów słomy, rżysk, suchej trawy, śmieci, pożarów upraw leśnych, 

młodników, drzewostanu, pokrywy ściółki leśnej, pożarów budynków mieszkalnych, 

gospodarczych, piwnic i altan. 

Usuwaniu skutków wypadków drogowych, neutralizacji rozlanych płynów 

eksploatacyjnych, usuwaniu powalonych drzew i konarów, wypompowywaniu wody z 

obiektów, piwnic, studni, usuwaniu owadów błonkoskrzydłych, pomoc policji w 

poszukiwaniach osób zaginionych oraz zabezpieczenia imprez masowych 

 

Niektóre, wybrane zdarzenia w 2016 roku: 

19.02.2016 – Przy stacji benzynowej jadąc od strony Straduni w kierunku na Krapkowice, 

zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i jednego samochodu osobowego. 

Jedna osoba ranna i jedna osoba śmiertelna. Droga całkowicie zablokowana, w 

likwidacji zdarzenia uczestniczył zastęp OSP Rogów Opolski. 

20.02.2016 – W miejscowości Pietna przy wjeździe na Borek, pali się altana, dym i ogień w 

pobliżu budynku mieszkalnego, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano 

zajęty pożarem dach altany, w której składowano drzewo kominkowe, w 

likwidacji pożaru uczestniczył zastęp OSP Pietna.  

01.05.2016 – Zabezpieczenie ulic podczas Krapkowickiego Biegu Ulicznego, ogółem bieg 

zabezpieczało 13 zastępów, 72 strażaków ze wszystkich jednostek OSP. 

28-29.05.2016 – W wyniku obfitych opadów deszczu wypompowywano wodę z budynków, 

pomieszczeń, piwnic oraz placów, ogółem 17 zdarzeń, w których uczestniczyło 

18 zastępów i 57 strażaków OSP z terenu gminy Krapkowice. 

30.06.2016 – Droga w stronę Górażdży pożar pól po prawej stronie na dość dużym 

obszarze, pali się zboże na pniu na powierzchni kilku hektarów oraz palą się 

drzewa akacji pomiędzy polami, w likwidacji pożaru uczestniczyły dwa zastępy 

OSP Rogów Opolski. 

30.06.2016 – Pożar uprawy leśnej na obszarze około 35 arów, w likwidacji pożaru 

uczestniczyły dwa zastępy OSP Rogów Opolski. 

03.07.2016 – Miejscowość Steblów, rzeka Osobłoga koło mostku (kierunek na Pietną), koń 

jest w wodzie i tonie, w zdarzeniu uczestniczył zastęp OSP Steblów. 



 

 

04.07.2016 – wypadek autostrada A4 kierunek Katowic 247 km samochodu laweta z 

samochodem osobowym, jedna osoba śmiertelna, w likwidacji zdarzenia 

uczestniczył zastęp OSP Rogów Opolski. 

11.07.2016 – Droga 45 w okolicy miejscowości Gwoździce, usunięcie z jezdni 7 powalonych 

drzew, w zdarzeniu uczestniczył zastęp OSP Rogów Opolski. 

24.07.2016 – Zabezpieczenie ulic Krapkowic oraz miejsc związanych z pobytem 

pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży, w zabezpieczeniu 

uczestniczyło 5 zastępów, 22 strażaków z jednostek OSP Kórnica, Rogów 

Opolski, Pietna, Żużela i Żywocice. 

03.10.2016 –  1. Wypadek drogowy na DW 416 pomiędzy Kórnicą a Ściborowicami, 2 

samochody osobowe, dwie osoby uwięzione w pojazdach, DW 416 

nieprzejezdna, w likwidacji zdarzenia uczestniczyły dwa zastępy z OSP 

Kórnica. 

13.12.2016 – Krapkowice, Osiedle 1000-lecia, silne zadymienie z okien, pali się w całym 

mieszkaniu. Ewakuacja mieszkańców bloku - 20 osób, jedna osoba zatruta 

gazami wziewnymi, w likwidacji pożaru uczestniczył zastęp OSP Rogów 

Opolski. 

17.12.2016 – miejscowość Żużela, pożar piwnicy w budynku jednorodzinnym, w gaszeniu 

pożaru uczestniczył zastęp OSP Żużela. 

W dniach 19.01, 06.05, 20.05, 09.08, 10.08 i 02.11 – pomoc policji w poszukiwaniach osób 

zaginionych, ogółem w poszukiwaniach uczestniczyło 17 zastępów 76 

strażaków z jednostek OSP Dąbrówka, Kórnica, Rogów Opolski, Steblów, Żużela 

i Żywocice. 

 

W 2016 roku przeprowadzono ćwiczenia na obiektach oraz inspekcje gotowości 

bojowej:  

24.02.2016 – Ćwiczenia na obiekcie kościoła Św. Mikołaja w Krapkowicach, w ćwiczeniach 

wzięły udział dwa zastępy, 7 strażaków z jednostek OSP Kórnica i Pietna.  

26.04.2016 – Ćwiczenia z ewakuacją na obiekcie Zajazd Krapkowice, w ćwiczeniach wzięły 

udział dwa zastępy, 10 strażaków z jednostek OSP Rogów Opolski i Steblów. 



 

 

22.06.2016 – Ćwiczenia na Zamku im. Piastów Śląskich w Krapkowicach, w ćwiczeniach 

wzięły udział trzy zastępy 17 strażaków z jednostek OSP Kórnica, Rogów 

Opolski i Żużela.  

20.09.2016 – Ćwiczenia w Górażdżach Drugiej Kompani Gaśniczej WOO Kędzierzyn, w 

ćwiczeniach wzięły udział dwa zastępy z jednostki OSP Kórnica. 

28.09.2016 – Ćwiczenia las leśnictwo Rogów – założenie: wypadek samochodu ciężarowego 

wyciek płynów eksploatacyjnych, 3 osoby poszkodowane,14 osób 

wycieńczonych, 3 osoby zbiegły z miejsca zdarzenia, potwierdza zdarzenie 

Policja, ZRM na miejscu w ćwiczeniach udział wziął zastęp z jednostki OSP 

Rogów Opolski. 

08.11.2016 – Ćwiczenia na obiekcie pływalnia „Delfin” w Krapkowicach, w ćwiczeniach 

wziął udział zastęp, 7 strażaków z jednostki OSP Kórnica. 

22.12.2016 – Ćwiczenia na obiekcie Hali sportowej im. Piechoty w Krapkowicach, w 

ćwiczeniach wziął udział zastęp, 6 strażaków z jednostki OSP Rogów Opolski. 

 

 

III   WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W SPRZĘT 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych dysponują (stan na 03.04.2017r.) 14 

samochodami pożarniczymi, z tego: 13 samochodami ratowniczo-gaśniczymi i 1 

samochodem ratownictwa technicznego, ilość ta uległa zmianie od ostatniego 

raportu (pozyskano ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz dla OSP 

Żużela).  

 

Samochody ratowniczo-gaśnicze będące na wyposażeniu jednostek OSP: 

Lekki samochód 

ratowniczo-

gaśniczy 

Średni samochód 

ratowniczo-

gaśniczy 

Ciężki samochód 

ratowniczo-

gaśniczy 

Specjalny 

samochód 

ratowniczy 

7 3 3 1 

 

 

 



 

 

Sprzęt łączności na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy Krapkowice:  
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V   SPRZĘT  DO DZIAŁAŃ  PRZECIWPOWODZIOWYCH I ZWIĄZANYCH  Z  LIKWIDACJĄ  

SKUTKÓW  POŻARÓW ORAZ  MIEJSCOWYCH  ZAGROŻEŃ 

 

Sprzęt pływający na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy Krapkowice: 
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Motopompy, pompy i pompy szlamowe na wyposażeniu jednostek OSP: 
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Agregaty prądotwórcze i inny sprzęt oświetleniowy na wyposażeniu jednostek OSP: 
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Pozostały sprzęt silnikowy na wyposażeniu jednostek OSP: 
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SPRZĘT 

HYDRAULICZNY 

SPRZĘT 

RATOWNICZY 

PNEUMATYCZNY 

APARAT 

OCHRONY 

DRÓG 

ODDECHOWYCH 

SYGNALIZATOR 

BEZRUCHU 

TORBA 

MEDYCZNA Z 

ZESTAWEM DO 

TLENOTERAPII 

TORBA 

MEDYCZNA 

BEZ ZESTAWU 

DO 

TLENOTERAPII 

2 1 19 19 4 4 

 

 

 

VI   WNIOSKI 

WYSZKOLENIE  

W zakresie wyszkolenia strażaków OSP z terenu gminy Krapkowice, którzy należą do 

jednostek operacyjno – technicznych OSP, w ostatnim okresie nastąpiła poprawa w 

zakresie przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdzie 1/3 ogólnego 

stanu strażaków posiada przeszkolenie KPP, lekka poprawa nastąpiła również w zakresie 

przeszkolenia dowódców OSP. 

 

 

 

 



 

 

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE  

W zakresie wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej strażaka należy dodać, że sytuacja 

uległa dalszej poprawie, poprzez zakup z dofinansowaniem hełmów, butów specjalnych, 

rękawic oraz kominiarek. W chwili obecnej wszystkie jednostki zostały wyposażone w 

nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatory bezruchu, 

pozyskano torbę medyczną z zestawem do tlenoterapii dla jednostki OSP Żużela oraz dwie 

deski ortopedyczne dla jednostek OSP Steblów i Żużela. 

Należy w dalszym ciągu dążyć do zakupu 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 dla jednostek OSP Żużela i Żywocice.  

 

BAZA LOKALOWA 

W zakresie bazy lokalowej i istniejących budynków (strażnic) jednostek OSP z terenu 

naszej gminy, w okresie od ostatniego raportu nastąpiła znacząca poprawa (remizy OSP 

Pietna i Żużela).  

 Remiza w Dąbrówce Górnej – na bieżąco drobne remonty remizy. 

 Remizy OSP Kórnica – budynki remizy w bardzo dobrym stanie technicznym – bez 

uwag.  

 Remiza OSP Pietna – budynek w bardzo dobrym stanie technicznym – brak uwag.  

 Remiza OSP Rogów Opolski – brak jednego boksu garażowego (samochód w chwili 

obecnej garażowany w firmie sąsiadującej z OSP), plany budowy nowej remizy w 2017 i 

2018 roku. 

 Remiza OSP Steblów – na bieżąco drobne remonty remizy, w dalszym ciągu w złym 

stanie jest zewnętrzna elewacja budynku, potrzeba wykonania termoizolacji budynku.  

 Remiza OSP Ściborowice – remiza po ubiegłorocznym remoncie w dobrym stanie, 

należy wymienić bramy garażowe oraz wykonać termomodernizację budynku.  

 Remiza OSP Żużela – budynek w bardzo dobrym stanie technicznym – brak uwag.   

 Budynek OSP Żywocice – dalszy remont budynku ze względów ekonomicznych 

nieopłacalny, należy pozyskać środki na wybudowanie nowej remizy OSP.   



 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Podsumowując ubiegły rok, należy zaznaczyć, że zostały wygospodarowane środki z 

budżetu gminy na szkolenie oraz recertyfikację z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 

dla strażaków-ratowników OSP. 

W zakresie bazy lokalowej od ostatniego raportu sytuacja uległa poprawie w tym i 

warunków związanych z przechowywaniem oraz utrzymaniem samochodów i sprzętu, 

natomiast należy dokonać rozbudowy bazy lokalowej w jednostce OSP Rogów Opolski.  

W następnych latach wybudować nową remizę OSP Żywocice, dokończyć rozpoczęte 

remonty w jednostkach OSP Dąbrówka Górna i Steblów.  

Pragnę poinformować, że w zakresie wyposażenia w umundurowanie ochronne, sprzęt 

bojowy oraz sprzęt ratowniczy, naszych jednostek, to wyposażenie to jest w stanie dobrym, 

w najbliższych latach należy sukcesywnie dokonywać wymiany ubrań specjalnych z uwagi 

na pogarszający się ich stan, wymianę oraz zakup węży tłocznych, sukcesywną wymianę 

radiotelefonów nasobnych, pozyskanych i zakupionych w latach 1998 – 1999, co tyczy się 

sprzętu do usuwania skutków na rozlewiskach, akwenach wodnych należy dokonać zakupu 

jednostek pływających (łodzi płaskodennych z silnikami zaburtowymi) z pełnym 

wyposażeniem dla jednostek OSP Żużela i Żywocice.  

W jednostce OSP Żużela pozyskano nieodpłatnie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 

marki Jelcz, który zastąpił samochód marki IFA (samochód zostanie przekazany), 

sukcesywną wymianę w miarę możliwości finansowych samochodów, w tym zastąpienie 

samochodu lekkiego na samochód średni w jednostkach OSP Dąbrówka Górna i Steblów.  

W zakresie prac gospodarczych i remontowych, należy zaznaczyć, że wiele prac 

remontowych i budowlanych zostało wykonanych przez samych strażaków.  

 

 

        Informacje sporządził: 
 

Komendant Miejsko-Gminny OSP                                           

                   Jerzy Jarosz 

 

        Zatwierdził:    

 


