
Informacja o stanie organizacyjnym i technicznym 

jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie 

Krapkowice. 

 

I. Stan organizacyjny, przeszkolenie w jednostkach OSP. 

Działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych polega na realizacji 

przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia przed pożarem, 

klęską żywiołową lub innym zagrożeniem poprzez: 

1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego zagrożenia, 

2. zapewnienie sił i środków do zwalczania tych zagrożeń, 

3. prowadzenie działań ratowniczych. 

Na terenie Gminy Krapkowice działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych,  

w tym: dwie jednostki należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

(KSRG) Kórnica i Rogów Opolski oraz sześć jednostek pozostałych Dąbrówka 

Górna, Pietna, Steblów, Ściborowice, Żużela i Żywocice. 

Stan osobowy członków OSP na dzień 3 kwietnia 2019 r. przedstawia się 

następująco: 

OSP 
Członkowie zwyczajni 

Wspierających Honorowi MDP 
 W tym: JOT 

Dąbrówka Górna 25 19 9 1 0 

Kórnica  25 23 21 4 11 

Pietna  15 9 31 2 0 

Rogów Opolski  41 23 16 9 0 

Steblów  40 23 25 6 11 

Ściborowice  59 11 0 9 12 

Żużela  64 30 5 3 13 

Żywocice  82 22 22 11 10 

RAZEM 351 160 129 45 57 



W Jednostkach Operacyjno-Technicznych (JOT) powołanych w ramach 

poszczególnych jednostek OSP do dyspozycji pozostaje 160 strażaków – ratowników 

(stan na 03.04.2019 r.), którzy spełniają następujące wymogi: wiek 18 – 65 lat, 

posiadają aktualne badania lekarskie, przeszkolenie pożarnicze i zostali 

ubezpieczeni. Stan ten wygląda w jednostkach następująco: 

Nazwa Jednostki 

OSP 

Szkolenie 

podstawowe 

tym szkolenie 

dowódców 

W tym szkolenie 

ratowników kpp 

Dąbrówka Grn. 19 7 6 

Kórnica 23 6 10 

Pietna 9 1 1 

Rogów Opolski 23 10 11 

Steblów 23 7 8 

Ściborowice 11 3 5 

Żużela 30 6 8 

Żywocice 22 4 7 

Razem 160 44 56 

 kpp – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej 

W Gminie Krapkowice zdecydowanie najlepiej do zdarzeń przygotowane są 

jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe 

jednostki funkcjonują jako jednostki lokalnego działania wspomagające system 

ratowniczo-gaśniczy gminy w zakresie ograniczonych działań ratowniczych w czasie 

pożarów oraz działań zabezpieczających. 

Najważniejsze inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku 

to zakończenie budowy remizy w OSP Rogów Opolski oraz zakup nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kórnica. 

Zwraca uwagę stały rozwój jednostki OSP Żużela, która systematycznie jest 

rozwijana zarówno w zakresie ilości strażaków uprawnionych do działań jak i sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego. Jednostka w 2018 pozyskała nożyce i rozpieracz 

hydrauliczny. 



Jednostki OSP w 2018 roku zostały doposażone w kompletne zestawy PSP R1 

niezbędne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na chwilę obecną 

takie zestawy znajdują się w każdej jednostce OSP. 

W zakresie infrastruktury na tą chwilę najtrudniej przedstawia się sytuacja w OSP 

Żywocice i OSP Dąbrówka Górna, gdzie zbyt małe remizy nie pozwalają komfortowo 

przechowywać sprzętu ani przygotować się do działań. 

W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę wiek samochodów 

ratowniczych powyżej 30 lat: GCBA 6/32 OSP Rogów Opolski, GLBA 1/8 OSP 

Steblów, GLBA 0,5/8 OSP Ściborowice, GCBA 6/32 OSP Żużela oraz powyżej 40 lat: 

SRt OSP Kórnica. 

Ocena stanu przygotowania jednostek:  

OSP Kórnica: Jedna z najlepszych jednostek w powiecie, bardzo dobrze 

wyposażona w pojazdy, sprzęt pożarniczy oraz uzbrojenie osobiste. Posiada dwie 

remizy, które są bardzo dobrze przygotowane, dzięki czemu strażacy z dwóch części 

wsi mogą szybciej podjąć działania. Jednostka w 2018 roku otrzymała nowy 

samochód ratowniczo-gaśniczy. Jako jedyna posiada samochód stricte ratownictwa 

technicznego, a także ciężki i średni samochód gaśniczy. Jest przygotowana do 

prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, 

ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka 

posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających 

dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych 

do udzielania kwalifikowanej pomocy. W zakresie ratownictwa medycznego 

jednostka osiągnęła poziom A. OSP Kórnica została ujęta w sieci jednostek 

realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań 

poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym. 

OSP Rogów Opolski: Druga jednostka włączona do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego to również czołowa jednostka powiatu. Posiada dobrze 

wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dwa samochody 

uzupełniające ten samochód tj. ciężki samochód gaśniczy i lekki samochód 

ratownictwa technicznego. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych 

działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego oraz 



działań poszukiwawczo-ratowniczych. Charakteryzuje ją duża ilość uprawnionych do 

działań i dobrze przeszkolonych strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt 

pożarniczy oraz ochrony osobistej. Zwraca uwagę duża ilość ratowników 

uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. W 2018 zakończono budowę 

nowej, bardzo funkcjonalnej remizy. W związku z umiejscowieniem blisko Odry 

należy rozważyć doposażenie jednostki w ponton. W zakresie ratownictwa 

medycznego jednostka osiągnęła poziom A. OSP Rogów Opolski została ujęta  

w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz 

działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym. 

OSP Dąbrówka Górna: Jednostka przygotowana głównie do działań 

pomocniczych podczas działań gaśniczych oraz usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. Jednostka posiada dużą ilość dobrze przeszkolonych ludzi. Mała 

remiza jest zagospodarowywana przez druhów w sposób robiący duże wrażenie. 

Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej 

pomocy W zakresie ewentualnego rozwoju jednostki należałoby w pierwszej 

kolejności rozważyć rozbudowę remizy tak aby mogła ona zmieścić samochód ze 

zbiornikiem wody. 

OSP Pietna: Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy oraz ponton. 

Wyposażenie jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu 

działań gaśniczych oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe 

problemy to niski stan osobowy jednostki oraz słabe przeszkolenie pożarnicze. 

OSP Steblów: Jednostka dobrze wyposażona, posiadająca dużą ilość 

przeszkolonych ludzi. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do 

udzielania kwalifikowanej pomocy Przygotowana do prowadzenia działań związanych 

z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz rozpoczęcia działań gaśniczych. W zakresie 

rozwoju jednostki należałoby rozważyć sprowadzenie do jednostki średniego 

samochodu pożarniczego z większym zbiornikiem wodnym. 

OSP Ściborowice: Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy. 

Wyposażenie jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu 

działań gaśniczych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz do usuwania 

skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to niski stan osobowy jednostki. 



OSP Żużela: Jednostka posiadająca dwa samochody ratownicze, w tym jeden 

ciężki samochód gaśniczy. W ostatnich latach w tej jednostce odnotowano jeden  

z większych skoków jakościowych w powiecie. Jednostka posiada dużą liczbę 

strażaków uprawnionych do działań. Jednostka pod koniec roku została doposażona 

w sprzęt do ratownictwa technicznego. Przygotowana głównie do działań gaśniczych, 

ratownictwa technicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 

usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

OSP Żywocice: Jednostka podobnie, przygotowana do działań pomocniczych 

oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka mieści się w stosunkowo małej 

remizie gdzie istnieje problem z rozmieszczeniem sprzętu pożarniczego. Posiada 

dużą ilość strażaków. Jednostka doposażona została w roku ubiegłym w łódź 

płaskodenną. Posiada lekki samochód oraz ponton. 

Udział jednostek w manewrach i szkoleniach: 

 W marcu jednostki OSP Rogów Opolski i OSP Dąbrówka Górna brały udział 

 w ćwiczeniach na obiekcie Stacji Paliw LOTOS w Rogowie Opolskim.  

 W kwietniu 2018 KP PSP w Krapkowicach organizowała nocne ćwiczenia  

pk. „Semafor” dla Drugiej Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu 

Operacyjnego „Kędzierzyn”. W ćwiczeniach udział brały: 5 zastępów KP PSP 

w Krapkowicach, 1 zastęp KP PS Kędzierzyn-Koźle, 1 zastęp KW PSP Opole, 

5 zastępów OSP z powiatu krapkowickiego: OSP Rogów Opolski, OSP 

Jasiona, OSP Kamień Śląski, OSP Odrowąż i OSP Strzeleczki; 5 zastępów 

OSP z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Ćwiczenia obejmowały: 

organizacja pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 

w terenach trudnodostępnych oraz w porze nocnej. 

 W maju jednostki OSP Rogów Opolski, OSP Steblów i OSP Żużela brały 

udział w ćwiczeniach w Domu Pomocy Społecznej „Anna”w Krapkowicach.  

 W sierpniu OSP Rogów Opolski, OSP Steblów i OSP Żużela razem z JRG 

PSP przeprowadziły ćwiczenia na obiekcie MetsaTissue Krapkowice. 

 W listopadzie przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie PRO-VENT Systemy 

Wentylacyjne w Dąbrówce Górnej dla OSP Rogów Opolski i OSP Dąbrówka 

Górna razem z JRG PSP. 



 W grudniu 2018 roku trzy zastępy PSP oraz OSP Steblów i OSP Żużela brały 

udział w ćwiczeniach na terenie Komendy Powiatowej Policji Były  

to ćwiczenia, które w swoich głównych celach zakładały doskonalenie 

współpracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach 

charakterystycznych dla policji. 

 

Szkolenia organizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej  

w Krapkowicach w 2018 roku ukończyło 17 ratowników z OSP Gminy Krapkowice,  

w tym:  

- z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 5 osób  

z OSP Kórnica, 

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników 11 osób: OSP Kórnica – 4, 

OSP Rogów Opolski – 2, OSP Steblów – 1, OSP Ściborowice – 1,  

OSP Żywocice – 3, 

- szkolenie naczelników OSP 1 osoba z OSP Dąbrówka Górna. 

 

II. Działalność operacyjna OSP 

Zestawienie wyjazdów poszczególnych jednostek Gminy Krapkowice: 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Razem 

Kórnica  10 17 0 27 

Rogów Opolski 12 23 2 37 

Dąbrówka Górna 2 6 0 8 

Pietna 6 3 1 10 



Steblów 13 5 0 18 

Ściborowice 5 3 0 8 

Żużela 2 3 0 5 

Żywocice 4 5 0 9 

Ilość zdarzeń w Gminie 

Krapkowice 

80 158 23 261 

Niektóre wybrane zdarzenia w 2018 roku – pożary: 

02.06. – Autostrada A-4 ok. Krapkowic – Pożar naczepy ciężarówki przewożącej 

żywicę wielowęglowodorową. Straty wyniosły ok. 300 tyś. zł. W działaniach brały 

udział 1 zastępy straży pożarnej.  

05.07. – Krapkowice – Pożar samochodu osobowego na parkingu. Straty wyniosły 

ok. 55 tyś. zł. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej.  

02.12. – Krapkowice ul. Opolska – Pożar wózka widłowego. Straty wyniosły ok. 70 

tyś. zł. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej. 

Ważniejsze miejscowe zagrożenia w 2018 roku: 

17.02. – Krapkowice – samochód osobowy potrącił rowerzystę. W wyniku zdarzenia 

jedna osoba poniosła śmierć. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej.  

12.04. – Pietna DW 416 – Zderzenie dwóch samochodów osobowych 2 osoby 

poszkodowane zabrane przez ZRM do szpitala. Straty wyniosły ok. 80 tys. zł.  

W działaniach udział brały 4 zastępy straży pożarnej.  

23.05. – Żużela DK 45 – samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia 

jedna osoba poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. W działaniach udział brało 5 

zastępy straży pożarnej ZRM oraz LPR.  



07.07. – Żywocice DW 416 – zderzeniemotoru z ciągnikiem rolniczym.  

W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu zdarzenia 

lądował LPR. W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej. 

22.07. – Kórnica DW 416 – zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dwie 

poszkodowane osoby zostały odwiezione do szpitala. Straty wyniosły ok. 60 tyś. zł. 

W działaniach udział brały 4 zastępy straży pożarnej. 

01.08. – Nowy Dwór Prudnicki – w skutek silnych porywów wiatru, uszkodzony został 

dach budynku chlewni oraz magazynu. Straty wyniosły ok. 60 tyś. zł. W działaniach 

udział brały 4 zastępy straży pożarnej.  

 

III. Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt. 

W roku ubiegłym wyposażenie jednostek w samochody pożarnicze zmieniło się. 

Zakupiono nowy średni samochód pożarniczy dla OSP Kórnica w miejsce 

wysłużonego GBA. Jednostki dysponują 13 samochodami ratowniczo-gaśniczymi w 

tym 1 samochodem ratownictwa technicznego. 

Dzięki zakupom inwestycyjnym i wydatkom bieżącym wydatnie poprawiono stan 

lokali i wyposażenia jednostek OSP. Inwestowanie w sprzęt jednostek odbywało się 

przy współfinansowaniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP/ Zarząd 

Wojewódzki w Opolu/, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej jak i bezpośrednio z budżetu Gminy Krapkowice. Na uwagę zasługują tu 

głównie dwie duże inwestycje: wspomniany już wcześniej zakup nowego średniego 

samochodu ratowniczego-gaśniczego dla OSP Kórnica oraz ukończenie budowy 

nowego garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Rogów Opolski. Do 

pozostałych zakupów poszerzających zakres działań OSP zaliczyć można zakup 

łodzi płaskodennej z silnikiem i przyczepą dla OSP Żywocice do działań w czasie 

powodzi oraz zestaw hydrauliczny akumulatorowy dla OSP Żużela do działań przy 

wypadkach drogowych, jak również zakup pięciu agregatów prądotwórczych 

trójfazowych do zasilania pomp zanurzeniowych elektrycznych zakupionych w roku 

ubiegłym, trzy zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską i szynami 



Kramera, oraz defibrylatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej, dwie 

poduszki wysokociśnieniowe, 7 radiotelefonów, jeden aparat oddechowy z czujnikiem 

bezruchu będący uzupełnieniem roty. W związku z coraz częściej występującymi 

zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi zakupiono piłę łańcuchową 

spalinową o dużej mocy, której przydatność potwierdziły działania przy usuwaniu 

skutków tegorocznej wichury.  

W roku ubiegłym, wykonano szereg większych lub mniejszych remontów strażnic. 

Pomijając oczywiście budowę nowego garażu w OSP Rogów Opolski, do większych 

inwestycji zaliczyć należy: wykonanie nowych sanitariatów w OSP Dąbrówka Górna, 

zaplecza socjalnego w OSP Pietna, generalny remont sanitariatów w OSP Steblów 

poprawiających komfort działań strażaków. Jak również remont starej remizy OSP 

Ściborowice oraz wykonanie izolacji wodnej pionowej i poziomej w OSP Steblów. 

Większość prac przy remontach wykonali sami strażacy we własnym zakresie 

wykorzystując materiały budowlane zakupione z budżetu Gminy Krapkowice.  

Zestawienie zakupów sprzętu dla poszczególnych jednostek w roku 2018: 

Dąbrówka Górna 

 Agregat prądotwórczy trójfazowy o wartości 4 800,- zł (współfinansowany ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości). 

 4 mundury wyjściowe – o wartości 1 400,- zł z czego środki gminne  

to 680,- zł. 

Kórnica 

 Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 916 350,- zł  

w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w wysokości 359 000,- zł, dotacja Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej w wysokości 120 000,- zł, środki własne OSP to 1 000,- zł, 

środki z budżetu gminy to 436 350,- zł. 

 Defibrylator wraz z zestawem szkoleniowym i torbą oraz poduszki 

wysokociśnieniowe o łącznej wartości 11 582,- zł (współfinansowany ze 



środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości). 

 9 mundurów wyjściowych – o wartości 4 200,- zł z czego środki gminne to 

2600,- zł. 

 Nowe działko wodne do samochodu GBA o wartości 4 300,- zł. 

 łańcuch do piły spalinowej 3 szt., prowadnica, osłona prowadnicy, olej na 

łączną kwotę 740,- zł. 

Pietna 

 Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, 

agregat prądotwórczy trójfazowy o łącznej wartości 9 650,- zł 

(współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości). 

 Mundur wyjściowy, 2 radiotelefony – o łącznej wartości 5 450,- zł z czego 

środki gminne to 3 530,- zł. 

Rogów Opolski 

 Mundur wyjściowy, radiotelefon, miernik czterogazowy, 6 hełmów – o łącznej 

wartości 13 100,- zł z czego środki gminne i sołeckie wyniosły 11 100,- zł. 

 Wytwornica piany WP-2 – o wartości 1 140,- zł dofinansowane przez 

Starostwo Powiatowe. 

Steblów 

 Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, 

agregat prądotwórczy trójfazowy o łącznej wartości 9 650,- zł 

(współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości). 

 8 mundurów wyjściowych – o wartości 3 740,- zł z czego środki gminne to 

2 300,- zł. 

Ściborowice 

 Zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, 

agregat prądotwórczy trójfazowy o łącznej wartości 9 650,- zł 



(współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości). 

 4 mundury wyjściowe – o wartości 1 400,- zł z czego środki gminne  

to 680,- zł. 

 Piła łańcuchowa spalinowa o łącznej wartości 3 083,- zł z czego środki 

gminne to 1 964,- zł. 

 Aparat powietrzny– o wartości 4 650,- zł dofinansowane przez Starostwo 

Powiatowe. 

Żużela 

 Agregat prądotwórczy trójfazowy o wartości 4 800,- zł (współfinansowany ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości). 

 Zestaw szyn Kramera wartości 400,- zł (współfinansowany ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości). 

 12 mundurów wyjściowych, 2 radiotelefony, 2 butle stalowe – o wartości 

12 400,- zł z czego środki gminne to 7 860,- zł. 

 Zestaw hydrauliczny akumulatorowy (nożyce i rozpieracz ramieniowy)  

o wartości 70 000,- zł z czego środki gminne to 40 000,- zł. 

 Hooligan – o wartości 1 140,- zł dofinansowane przez Starostwo Powiatowe. 

Żywocice 

 6 mundurów wyjściowych, 2 radiotelefony – o wartości 7 800,- zł z czego 

środki gminne to 4 960,- zł. 

 Łódź aluminiowa płaskodenna wraz z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym  

i przyczepą na łączną kwotę 42 483,- w całości sfinansowane środków 

gminny. 

 

Baza lokalowa / remonty / 

Dąbrówka Górna –wykonanie sanitariatów wartość ogółem 4 850,- zł materiały 

zakupione w 2017 roku, robocizna własna strażaków (wart. ok.5 000 zł).  



-Zakupiono pompę ciepła o wartości 6 601,- zł. 

Rogów Opolski –zakończenie budowy nowych garaży z zapleczem socjalnym na 

łączną wartość 795 607,- zł (w roku 2017 wydano 497 856,- zł). 

Pietna –wykonanie zaplecza socjalnego wartość ogółem 5115,- zł. robocizna własna 

strażaków (wart. ok.2 500 zł).  

-Zakupiono pompę ciepła o wartości 6 601,- zł. 

Steblów –zakończono remont sanitariatów w remizie o łącznej wartości 22 695,- zł 

(20 295 zł – 2017 rok). Zakup materiałów sfinansowano z: budżet gminy 400 zł, 

Sołectwa 2 000 zł, wartość robocizny własnej (strażaków) ok. 8 000 zł. 

-wykonanie izolacji wodnej pionowej i poziomej na łączną wartość 17 913,- zł. 

Wartość 9 213,- zł pochodzi z dotacji MSWiA, pozostała część z budżetu gminy. 

Ściborowice –remont wnętrza starej remizy wraz z wymianą instalacji elektrycznej – 

zakup materiałów 981,- zł, robocizna własna strażaków (wart. ok. 4 000 zł).  

-wykonanie nowego komina wentylacyjnego – 3 500,- zł. 

Żużela –Zakupiono pompę ciepła o wartości 6 601,- zł. 

Żywocice –Zakupiono garaż blaszany o wartości 6 100,- zł. 

 

Podsumowanie 

Analizując powyższe dane dotyczące stanu naszych jednostek OSP można 

stwierdzić, ze w roku 2018 nastąpiła dalsza poprawa stanu wyposażenia sprzętowo-

technicznego oraz bazy lokalowej jak również stanu wyszkolenia strażaków. 

Zakończono budowę boksów garażowych w Rogowie Opolskim a w czterech 

dalszych jednostkach przy dużym zaangażowaniu w prace społeczne samych 

strażaków, przeprowadzono remonty i modernizacje obiektów. Zakupy sprzętu 

i systematyczna wymiana zużytych elementów wyposażenia zdecydowanie podniosły 

poziom bezpieczeństwa strażaków. Zakup nowego średniego samochodu 

pożarniczego dodatnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej 



gminy ale i powiatu. Natomiast zakup łodzi płaskodennej umożliwi sprawne i szybsze 

niesienie pomocy w czasie powodzi. W najbliższym czasie należałoby dokonać 

zakupu kolejnej łodzi płaskodennej w perspektywie kilku lat, co znacząco 

wzmocniłoby zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Krapkowice. Budujące są 

również wyniki przeglądów techniczno-organizacyjnych naszych jednostek 

dokonywanie przez Komendę Powiatową PSP w Krapkowicach – coraz mniej 

mankamentów znajdujemy w protokołach pokontrolnych, co świadczy o właściwej 

polityce zakupowej i szkoleniowej. W 2018 roku wszystkie jednostki OSP zostały 

wyposażone w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Aby skutecznie ten sprzęt był 

wykorzystywany, konieczne jest zwiększenie nakładów na wyszkolenie strażaków  

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażenie jednostki OSP Żużela  

w sprzęt hydrauliczny podyktowany był koniecznością zapewnienia szybkiej  

i skutecznej pomocy przy zagrożeniach związanymi z komunikacją w południowej 

części gminy. Przy czym północną część gminy zabezpiecza OPS Rogów Opolski, 

zachodnią część – OSP Kórnica a centralą część KP PSP. Zakup agregatów 

prądotwórczych o dużej mocy w połączeniu w zakupem w 2017 roku pomp 

elektrycznych do wody brudnej zwiększy skuteczność w usuwaniu skutków nawałnic 

czy podtopień wywołanych przez stale zmieniający się klimat.  

Do sporządzenia powyższej informacji skorzystano z niektórych elementów 

„Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2018 rok” sporządzonej przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. 
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