SPRAWOZDANIE z działalności
OSP NIECHANOWO
za rok 2009 na zebranie sprawozdawcze
w dniu 25 stycznia 2010 r.
Po rezygnacji długoletniego prezesa naszej jednostki, dh. Edwarda
Budzyńskiego odbyło się nadzwyczajne walne zebranie, podczas którego spośród
członków OSP dobrano do zarządu dh. Wojciecha Bartz. Zarząd ukonstytuował
się wybierając na funkcję Prezesa dh. Pawła Kozaneckiego. Pozostali członkowie
Zarządu to:
• Wiceprezes-Naczelnik – dh Marian Guziałek
• Wiceprezes – dh Marian Woźniak
• Zastępca Naczelnika – dh Tomasz Budzyński
• Sekretarz – dh Joanna Stube
• Skarbnik – dh Andrzej Bartz
• Gospodarz straŜnicy – dh Sławomir Bartz
• Członek zarządu – dh Wojciech Bartz
Kadencja dh. Pawła Kozaneckiego była bardzo krótka i na jego wniosek z
powodów osobistych zakończyła się rezygnacją z funkcji prezesa i członka
zarządu. Pozostaje on nadal członkiem naszej jednostki i wspiera nas w naszych
działaniach. Zarząd w to miejsce dobrał 1 członka, którym został Piotr Skory.
W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 8 posiedzeń rozwiązując bardzo
waŜne sprawy dotyczące działalności jednostki. Zarząd OSP na podstawie
wniosku złoŜonego przez Naczelnika dh. Mariana Guziałka przyjął Uchwałę o
powołanie Jednostki Operacyjno – Technicznej przy OSP Niechanowo. Na
zebraniu Zarządu w dniu 28 sierpnia 2009 r. powołano do Ŝycia Jednostkę
Operacyjno – Techniczną.

W minionym roku zakupione zostały 2 aparaty powietrze FENZY AP 300, które
uroczyście przekazał nam Wójt Gminy podczas zawodów międzygminnych w
Czerniejewie. Po otrzymaniu dotacji z systemu krajowego w kwocie 3.800 zł
druhowie uzgodnili, Ŝe zakupią pompę szlamową typu KTH 80X. Pompa wraz z
osprzętem kosztowała 4.370 zł. Członkowie JOT-u postanowili dofinansować
brakujacą sumę ze środków prywatnych. Uzbierali na ten cel kwotę 1000 zł. Ze
składek członkowskich zostały zakupione 3 mundury galowe dla pań.

Jednostka OSP liczy 74 członków, z czego 52 zwyczajnych i 22 MDP. W
miesiącu marcu odbył się Turniej Wiedzy PoŜarniczej., w którym brali udział
laureaci eliminacji przeprowadzonych we wszystkich szkołach z terenu gminy.
Na szczeblu powiatowym naszą jednostkę reprezentowała dh. Aneta Śmigielska
zdobywając trzecie miejsce.
W miesiącu maju odbyły się międzygminne zawody sportowo –
poŜarnicze w Czerniejewie, w których brała udział druŜyna seniorów zajmując 1
miejsce w gminie. W dniu 20 czerwca, na stadionie sportowym w Niechanowie
odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo PoŜarnicze Jednostek OSP powiatu
gnieźnieńskiego. W tym roku gospodarzem uroczystości był wójt gminy
Niechanowo pan Eugeniusz Zamiar, a organizacją tych szczególnych zawodów
dla wszystkich straŜaków działających w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych,
zajęła się Komenda Powiatowa PSP w Gnieźnie, Oddział Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w Gnieźnie oraz OSP w Niechanowie. W zawodach wzięły udział :
- 4 druŜyny MDP dziewcząt,
- 6 druŜyn MDP chłopców,
- 3 druŜyny kobiece, gr.C
- 9 druŜyn męskich gr. A.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim druhom i
druhnom z naszej jednostki, którzy włoŜyli bardzo duŜo pracy i zaangaŜowania
w przygotowanie i sprawny przebieg zawodów. W podziękowaniu za udział w
zawodach i zaangaŜowanie zorganizowaliśmy członkom MDP kulig nad jezioro
w Lubochni, gdzie mogli się ogrzać przy ognisku, usmaŜyć kiełbaski i wypić
ciepłą herbatę. Po reakcjach uczestników widać, Ŝe przejawiają oni wielki zapał
i chęć do współpracy, dlatego w tym kierunku naleŜałoby działać bardziej
aktywnie.
Z dniem 1 czerwca gospodarzem straŜnicy został dh Sławomir Bartz.
Najbardziej zaangaŜowani członkowie OSP Niechanowo postanowili przystąpić
do prac porządkowych i remontowych, które miało na celu przywrócenie
świetności pomieszczeniom przeznaczonym na potrzeby naszej jednostki.
Wykonano następujące prace: wysprzątano magazyny, dokonano wewnętrznej
inwentaryzacji, przeprowadzono prace naprawcze i porządkowe. Regularnie
przeprowadzamy naprawy sprzętu. Czas przeznaczony na te czynności, a takŜe
na wykonanie róŜnych urządzeń pomagających w usprawnianiu gotowości
bojowej jednostki wyniósł 122 godziny. Na naprawy zuŜyto materiały
zakupione ze środków prywatnych straŜaków OSP w kwocie 530 zł.
Pod koniec roku przystąpiono do naprawy samochodu STAR 266.
Wymieniono końcówki wtrysków, wyregulowano ciśnienie i oddano do
naprawy pompę wtryskową. W obecnej chwili silnik samochodu pracuje bardzo
sprawnie. Skutki tych napraw są widoczne m. in. w tym, Ŝe samochód po
wyjeździe do akcji nie zostawia kilometrowej smugi czarnego dymu, jak to było
wcześniej. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim druhom

pracującym przy naprawach, a w szczególności dh. Sławomirowi i Dominikowi
Bartz, których ogrom pracy i zaangaŜowanie włoŜone w naprawę i regulację
samochodu SA nieocenione.
Przekazane nam przez Gminę pomieszczenie magazynowe zaadaptowano
na siłownie, która ma słuŜyć podnoszeniu sprawności fizycznej straŜaków. W
straŜnicy odbywają się teŜ szkolenia i ćwiczenia. Od miesiąca marca łącznie
przeprowadzono 12 szkoleń, w których średnio uczestniczyło od 15 do 20 osób.
Łączny czas szkoleń wynosi 26 godzin. W październiku 2 straŜaków z naszej
jednostki uczestniczyło w kursie ratownictwa medycznego i zdało egzamin z
wynikiem pozytywnym. Natomiast w grudniu 10 osób ukończyło pomyślnie
kurs szeregowych OSP zasilając nasze szeregi w czynnych członków jednostki.
W ramach działalności oświatowej zostały przeprowadzone prelekcje i
pokazy w szkołach i przedszkolu w Niechanowie o tematyce przeciwpoŜarowej
i udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
BOGU NA CHWAŁĘ
Jednostka nasza bierze czynny udział w wielu uroczystościach
państwowych i kościelnych, takich jak Dni Niechanowa, doŜynki, Powiatowy
Dzień StraŜaka, BoŜe Ciało, odpust, msze za ojczyznę, poświęcenie wozów
bojowych, rocznica powstania jednostki Goczałkowo -- Gurówko , spotkanie
młodych na polach lednickich, a takŜe wiele, wiele innych uroczystości i imprez
organizowanych przez Powiat i Gminę.
LUDZIOM NA RATUNEK
W minionym okresie jednostka nasza brała udział w 89 akcjach. W tym
29 poŜarów i 60 miejscowych zagroŜeń. Na miejscowe zagroŜenie składają się:
zabezpieczenia imprez masowych, usuwanie skutków burz i wichur, wypadki i
kolizje drogowe, sorpcje plam oleju czy likwidacja owadów.
Postanowiliśmy poprosić o pomoc i wsparcie finansowe naszej jednostki,
dlatego wysłaliśmy pismo do okolicznych instytucji i firm z prośbą o wpłaty
pienięŜne na nasze konto. Zawsze moŜemy liczyć na wsparcie ze strony posła
Tadeusza Tomaszewskiego, za co mu serdecznie dziękujemy. Słowa uznania
naleŜą się teŜ dh. Sławomirowi Bartz za podarowanie części samochodowych i
oferowanie nam swoich usług.
W dniu 28 października Komisja z Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Gnieźnie przeprowadziła inspekcję w zakresie sprawności
technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego jednostek naleŜących do KSRG w
gminie Niechanowo. Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przesłane do
Wójta gminy Niechanowo z wnioskiem nie wnoszącym negatywnych uwag.
Samochody oraz sprzęt stanowiący wyposaŜenie jednostki zostały ocenione jako
bardzo dobre i umoŜliwiające prowadzenie działań. Jednocześnie stwierdzono,
Ŝe stan utrzymania sprzętu przewyŜsza poziom reprezentowany przez inne

jednostki OSP na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pod względem dbałości o
sprzęt nasza jednostka moŜe być wzorem dla innych podmiotów ochrony
przeciwpoŜarowej.
Kończąc chciałbym serdecznie podziękować władzom Gminy,
Komendzie Powiatowej oraz Zarządowi Gminnemu i Powiatowemu za
wspieranie naszych działań, które prowadzą do podniesienia gotowości bojowej
oraz poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i powiatu. Liczę,
Ŝe nasza współpraca w przyszłym roku będzie równie owocna jak w tym roku.
Wiceprezes-Naczelnik
dh Marian Guziałek

