Nowa Wieś Wielka, 26.02.2021 r.

Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
dotycząca Ochotniczych Straży Pożarnych i stanu bezpieczeństwa na
terenie Gminy Nowa Wieś Wielka za rok 2020.

Na terenie naszej Gminy , zadania ochrony przeciwpożarowej wykonują dwie
jednostki OSP , których siedziby znajdują się w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej.
Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej jest to rejon działania Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP , podległej pod względem
operacyjnym Komendantowi Miejskiemu PSP w Bydgoszczy.
Obie jednostki OSP są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
w których są powołane Jednostki Operacyjno-Techniczne w skład których
wchodzą członkowie czynni w wieku 18 do 65 lat, posiadający odpowiednie
przeszkolenie pożarnicze, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie oraz ,
minimum raz na 5 lat zaliczoną komorę dymową w sprzęcie ochrony dróg
oddechowych.
OSP Brzoza liczy ; 43 członków czynnych , JOT stanowi ; 25.
Wyszkolenie przedstawia się następująco ;
- Naczelników – 3
- Dowódców - 8
- Kwalifikowana Pomoc Przedlekarska – 25
- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe -

15

- Sterników łodzi motorowych – 6
- Kierowców - 7
Jednostka dodatkowo prowadzi działania związane z ratownictwem wodnym.
OSP Nowa Wieś Wielka liczy ; 46

członków czynnych, JOT stanowi ; 29 .

- Naczelników - 4
- Dowódców – 12
- KPP –

24

- LPR –

14

- Kierowców – 8
Jednostka dodatkowo specjalizuje się w działaniach Ratownictwa
chemicznego.
Należy dodać, że kursy i szkolenia organizowane są generalnie w dni wolne tj.
soboty i niedziele , ze względu na trudności z uzyskaniem dnia wolnego w
pracy. W przypadku szkolenia w inne dni członkowie OSP korzystają najczęściej
z urlopów lub innej formy odpracowania dnia szkolenia. W szeregach naszych
OSP są także druhowie posiadający uprawnienia Strażaków Państwowej Straży
Pożarnej.
Jednostki OSP posiadają ustalone normatywy wyszkolenia i wyposażenia. W
obu jednostkach normatywy te przekroczone są na plus. Obie OSP są
wyposażone w samochody ratowniczo-gaśnicze, posiadają specjalistyczny
sprzęt do ratownictwa drogowego, wodnego, technicznego , oraz udzielania
pierwszej pomocy. W roku 2020 ze względu na Pandemię COWID-19 nie
braliśmy udziału w szkoleniach specjalistycznych. Odbyliśmy kilka szkoleń we
własnych jednostkach , związanych z zasadami prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych , oraz udzielaniu pierwszej pomocy podczas pandemii
COWID. Posiadamy podstawowy sprzęt i wyposażenie z tym związane.
Kilka razy braliśmy udział w transporcie środków higienicznych i
dezynfekcyjnych dla szkół i przedszkoli z naszej gminy , oraz Białych Błot.
Obie jednostki OSP zgłosiły akces do pomocy transportowej , podczas
szczepień cowidowych, oraz akcji informacyjnej.

W okresie sprawozdawczym Jednostka OSP Brzoza otrzymała nowy samochód ;
Jest to średni samochód ratowiczo- gaśniczy GBA3,1/28/4,8 SCANIA P 360,
który zastąpił wiekowego Stara 244.

Zakupu dokonano z następujących środków finansowych ;
- KG PSP – 250.000 zł
- WFOŚiGW – 310.000 zł
- Gmina Nowa Wieś Wielka – 474,110 zł.
- OSP środki własne – 20.000zł.

Generalnie koszty utrzymania gotowości bojowej OSP, umundurowania, badań
lekarskich, ubezpieczenia, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji, oraz
planowych inwestycji i remontów ponosi Gmina Nowa Wieś Wielka.
W ubiegłym roku dokonano następujących zakupów i remontów także z innych
dotacji, a mianowicie.
OSP Brzoza ;
- Remont i wyposażenie szatni ; KG PSP-12384 i UG- 838 zł.
- Ubrania Specjalne ; KG PSP-5100 UG-600 zł.
- Pompa półszlamowa ; Nadl.Bydgoszcz-900, UG-2800, OSP- 1100 zł
OSP Nowa Wieś Wielka ;
- Remont remizy, malowanie, posadzka ,oświetlenie awaryjne;
KG PSP- 9504, UG NWW – 15000 zł.
- Doposażenie samochodu GCBA MAN ; WFOŚiGW - 13410, Nadleśnictwa
Bydgoszcz, Żołędowo i Szubin – 9000 zł.
- Zakup prądownic ; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 3000 zł.
- Sprzęt komputerowy ; Sołectwo NWW – 3000, Dziemionna – 2000,
Dobromierz – 1000 zł.
Mimo dobrego wyposażenia i wyszkolenia OSP i członków JOT-ów, w
obydwu jednostkach OSP ,występują problemy z obsadą osobową w
godz.7.00 do 15.00 , kiedy to druhowie są w pracy poza miejscem

zamieszkania. Dotyczy to również kierowców z uprawnieniami na prowadzenie
pojazdów uprzywilejowanych .
Jest to jednak problem wszystkich jednostek OSP, z którym staramy się radzić w
każdy możliwy sposób. W najbliższej przyszłości pewnym rozwiązaniem było
by zatrudnienie po 1 kierowcy w obydwu OSP, co zapewniło by gwarancję
wyjazdu wozu bojowego w tych newralgicznych godzinach dnia roboczego.
.

W ostatnich latach obserwujemy utrzymywanie się ilości pożarów na stałym
około 30 % poziomie wobec innych zdarzeń. Inne zdarzenia to głównie
zagrożenia miejscowe takie jak :
-wypadki i kolizje drogowe
-usuwanie wiatrołomów
-wypompowywanie wody po intensywnych opadach deszczu
-usuwanie plam oleju i płynów eksploatacyjnych na drogach publicznych
-usuwanie gniazd os i szerszeni, stwarzających zagrożenie dla ludzi
-oraz w innych przypadkach losowych
Statystyka zdarzeń w Powiecie Bydgoskim przedstawia się bardzo podobnie ;
W roku 2020 ;

-pożary – 360 , ZM – 1164 , AF – 6

z czego na terenie naszej gminy zanotowano 170 zdarzeń.
W 2020 roku zanotowano następującą liczbę interwencji przez nasze jednostki
OSP :
Brzoza- wyjazdów 125 w tym:
Pożary-33, Zagrożenia miejscowe-90, Alarmy fałszywe-2

Nowa Wieś Wielka- wyjazdów 87 w tym:
Pożary-22, Zagrożenia miejscowe-65, alarmy fałszywe-0

Ze względu na pandemię cowid-19 nasza działalność poza operacyjną była
ograniczona do minimum.
Na początku roku zorganizowaliśmy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Nowej Wsi Wielkiej. Następnie we wrześniu przy zachowaniu
rygorów Uroczystość 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Wielkiej.
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