
Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska za 2016r. 
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1. Niwiska 6 24   4 3/2  37 

2. Siedlanka 5 13   3 0/3  21 

3. Zapole 1    2   3 

4. Kosowy     2   2 

5. Hucisko     2   2 

6. Hucina    0/1 1 0/1  2 

7 Leszcze    0/1 1   1 

8 Przyłęk     2   2 

9 Trześń     2 0/2  4 

Wszystkie 

zdarzenia razem 

na terenie gminy 

12 37 0 0/2 19 3/8 0 74 

Razem 

(na terenie 

powiatu 

wszystkich 

zdarzeń) 

149 420 13 - - - - 582 

 

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

 

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 12 razy  przy pożarach. Były to pożary 

budynków mieszkalnych (drewnianego), i murowanych tj.: kotłowni i przedpokoju a także 

budynku inwentarskiego oraz kontenera na śmieci i traw na nieużytkowych powierzchniach 

rolniczych. 

Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 37 razy, były to interwencje związane 

 z wypadkami drogowymi, powalonymi drzewami na drogi wskutek silnych wiatrów, zatrucia 

tlenkiem węgla, zabezpieczeniem lądowiska dla helikoptera, wypompowywanie wody 

 z zalanych pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, usuwaniem 

substancji ropopochodnych z dróg. 

OSP Niwiska trzy razy była dysponowana do JRG Kolbuszowa celem zabezpieczenia 

operacyjnego powiatu. 

Druhowie z OSP Niwiska i Siedlanka (12 osób) w listopadzie swoje umiejętności 

doskonalili w WOSz w Nisku przechodząc testy sprawnościowe w komorze dymowej, 

przewidziane raz na 5 lat dla jednostek OSP KSRG a trzech druhów ukończyło szkolenie 

podstawowe strażaków ratowników OSP i jeden kurs naczelników OSP. 



Wyjazdy sklasyfikowane, jako wyjazdy gospodarcze to: przewozy dokumentów  

a także zabezpieczenie mieleckiego rajdu samochodowego i pomoc policji w zabezpieczeniu 

niewybuchów. W/w wyjazdy następują za zgodą i na polecenie wójta gminy. 

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. 

OSP Niwiska 12 lipca na stadionie sportowym przeprowadziła ćwiczenia i pogadankę 

dla harcerzy z Łodzi przebywających na obozie wypoczynkowym w Niwiskach. 

W dniu 28 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. 

W piątek 9 września o godz. 16.00 w Komorowie przeprowadzono ćwiczenia 

jednostek OSP z  KSRG z terenu powiatu. Tematem ćwiczeń taktyczno – bojowych była 

organizacja i prowadzenie działań podczas pożarów obszarów leśnych a także doskonalenie 

taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń komunikacyjnych.    

W dniu 27 września o godz.: 16:10. przeprowadzono niezapowiedziany alarm 

bojowy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „NIWISKA 

2016”. 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 przybyło 7 z 9 jednostek OSP. 

W sobotę 22 października o godz.: 15.00 w Przyłęku i Kosowach odbyły się 

gminne ćwiczenia „TAKTYCZNO - BOJOWE”, których tematem była „Organizacja  

i prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń mających miejsce w komunikacji 

drogowej oraz likwidacja pożaru w wytwórni mas bitumicznych w Przyłęku” p.k. 

„PRZYŁĘK 2016”, jednostek KSRG i pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Niwiska. 

W trakcie podsumowania manewrów w Kosowach Starosta Kolbuszowski Józef 

Kardyś przekazał jednostce OSP Kosowy pompę szlamową o wydajności 72m3 /h, a wójt 

Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przekazała 17 ubrań specjalnych dla jednostek OSP. 

Wszystkim biorącym bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 

ćwiczeniach i szkoleniach a także wspierających organizacyjnie i zapewniających 

zabezpieczenie logistyczne jednostek OSP z naszej gminy składam serdeczne podziękowanie.  
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