
Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska  za 2017r. 
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Jednostka 
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Zabezp. 
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wyjazd 
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Wyjazd 

poza 

teren 

działania 

Razem 

wszystkie 

wyjazdy 

/wyjazdy 

do akcji 

1. Niwiska 8 20   5 1/20  54/34 
2. Siedlanka 10 24  1/0 3 1/17  55/38 
3. Zapole    1/0 2 0/10  12/0 
4. Kosowy 2   1/0 2 0/14  18/2 
5. Hucisko     3 0/6  9/0 
6. Hucina 1    2 0/13  16/1 
7 Leszcze     2 0/9  11/0 
8 Przyłęk 1    2 0/4  7/1 
9 Trześń     2 0/9  11/0 

Wszystkie 

zdarzenia 

razem na 

terenie gminy 

22 44 0 3/0 23 2/102 0 193/76 

Razem 

(na terenie 

powiatu 

wszystkich 

zdarzeń) 

173 484 19 - - - - 676 

 

 P – pożary,       M Z – miejscowe zagrożenia,     A F – alarmy fałszywe 

 

Jednostki OSP z naszej gminy 

interweniowały 22 razy  przy 

pożarach, były to pożary środków 

transportu wraz z wiatą, sadzy w 

kominie i poddasza  domu 

jednorodzinnego, budynku 

gospodarczego wielofunkcyjnego i  

budynku gospodarczego oraz traw na 

nieużytkowych powierzchniach 

rolniczych. 

Do miejscowych zagrożeń 

wyjeżdżano 44 razy, były to 

interwencje związane             z  

wypadkami drogowymi, powalonymi 

drzewami na drogi, linie 

energetyczne, telekomunikacyjne i 

budynek mieszkalny, zabezpieczano uszkodzone pokrycie dachowe budynku gospodarczego uszkodzonego 

wskutek silnych wiatrów, wypompowywano wodę            z zalanych piwnic, usuwano substancję 

ropopochodną z dróg.                                                                                      Wyjazdy sklasyfikowane jako 

wyjazdy gospodarcze to uczestnictwo  w  uroczystościach świeckich, kościelnych, przygotowania do 



zawodów, wyjazdy na szkolenia,  przewóz dokumentów, tankowania, przeglądy techniczne, serwisy 

samochodów, przeglądy sprzętu      w jednostkach OSP a także na polecenie wójta. 

 

OSP Nwiska i Siedlanka były dysponowana do JRG Kolbuszowa celem zabezpieczenia 

operacyjnego powiatu. 

Druhowie z OSP Niwiska, Siedlanki, Trześni, Huciska, Zapola i Huciny podnosili swoje 

kwalifikacje na kursie podstawowym strażaków OSP 10 druhów, D – ców OSP  3 druhów, Naczelników 

OSP 2 druhów, Szkoleniu z zakresu  KPP 1dh  (kurs w Zakopanem) , szkoleniu z zakresu przyjmowania 

śmigłowca LPR (teoria w KP PSP Kolbuszowa i ćwiczenia praktyczne w bazie LPR  w Sanoku), 9 druhów a 

także w WOSz w Nisku przechodząc testy sprawnościowe w komorze dymowej w ramach kursu 

podstawowego 10 druhów, łącznie w 2017r. z terenu gminy Niwiska przeszkolono 25 druhów.  

W marcu przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 

hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom” w kategorii szkół podstawowych       i gimnazjum. Zwycięscy 

poszczególnych kategorii wiekowych reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym.        

W kwietniu we wszystkich jednostkach OSP przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej w 

zakresie przygotowania  do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Szczególnej kontroli poddane 

były samochody gaśnicze i specjalne oraz ład, estetyka garaży  i zaplecza technicznego. 

Jednostki KSRG OSP Niwiska i Siedlanka kontrolowane były przez funkcjonariuszy KP PSP 

Kolbuszowa z wynikiem pokontrolnym pozytywnym. 

W dniu 26 sierpnia na stadionie sportowym w Niwiskach przeprowadzono gminne zawody 

sportowo – pożarnicze w konkurencji sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i ćwiczenie bojowe. W zawodach udział 

wzięło 8 z 9  jednostek OSP z naszej gminy. 

Natomiast w dniu 17.września  również w Niwiskach na stadionie sportowym odbyły się 

powiatowe zawody sportowo – pożarnicze. W zawodach udział wzięło 16 jednostek OSP z terenu powiatu 

(w tym 4 żeńskie).  

W poniedziałek 6 listopada o godz 08.00 w Widełce przeprowadzono ćwiczenia jednostek OSP z  

KSRG z terenu powiatu wraz z zastępami JRG 2 Rzeszów. Tematem ćwiczeń taktyczno – bojowych na 

obiekcie bazy „ORLEN S.A’’ była organizacja i prowadzenie działań podczas pożarów zbiorników paliw 

płynnych i ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, uszczelnianie cystern i 

przepompowywanie                    z cystern kolejowych substancji niebezpiecznych .    

           W dniu 16 listopada o godz: 15:35. przeprowadzono niezapowiedziany alarm bojowy wszystkich 

jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „Przyłęk 2017”. Głównym celem ćwiczenia było 

sprawdzenie możliwości podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki OSP w 



godzinach popołudniowych jak również zwrócenie uwagi na braki w wyposażeniu indywidualnej ochrony 

ratowników. Na niezapowiedziany alarm przybyły wszystkie jednostki OSP. 

        W trakcie podsumowania ćwiczeń jednostkom OSP Przyłęk i Leszcze przekazano spalinowe pilarki 

łańcuchowe do drewna , OSP Hucinie pilarkę spalinową i gumowe obuwie specjalne, OSP Hucisko obuwie 

gumowe specjalne, natomiast OSP Niwiska i Siedlanka otrzymały środek pianotwórczy, sorbent i 

neutralizator. 

         Również w 2017r. roku w jednostkach OSP Trześń, Zapole i Niwiska zainstalowano cztery 

automatyczne bramy garażowe. 

         Powyższe zakupy były realizowane dzięki dotacjom Komendanta Głównego PSP, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  i ze środków Gminy Niwiska. 

        W dniu 14.12.2017r. zastęp OSP Niwiska uczestniczył w ćwiczeniach pk: „ ZIMA  2017’’w Nowej 

Wsi organizowanych przez KP PSP Kolbuszowa. 

         Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i współpracę w realizacji wszystkich 

zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim , którzy     w jakikolwiek sposób 

przyczyniają się do rozwoju ochrony p.poż. na terenie naszej gminy.    
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