
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Janowcu Kościelnym

Okres sprawozdawczy lata 
2011 - 2015



Mija 5-cio letnia kadencja Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gminie 
Janowiec Kościelny i przyszedł czas podsumowania 
działalności.
W latach 2011-2015 podjęto duży wysiłek w zakersie 
zakupów specjalistycznego sprzętu oraz poprawy 
estetyki, funkcjonalności i wyposażenia remiz 
strażackich. Duży wysiłek położono na szkolenie 
ratowników wyjeżdzających do działań ratowniczych. 
Zadania te w znacznym stopniu udało się realizować 
dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, która 
dostrzegając ważność bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy oraz rolę, jaką jednostki OSP pełnią
 w życiu publicznym, nie szczędziła środków 
finasowych na bieżące funkcjonowanie systemu ochory 
przeciwpożarowej. Takie stanowisko reprezentowało 
też kierownictwo Urzędu Gminy. 



Na terenie Gminy Janowiec Kościelny działają                           
            3 jednostki OSP:

1. OSP Janowiec Kościelny – w systemie KSRG
2. OSP Szczepkowo Borowe
3. OSP Nowa Wieś Wielka



Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Ogółem
123 475 zł 90 970 zł 117 258 zł 73 270 zł 93 964  zł 498 937 zł

FINASOWANIE BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI 
OSP W LATACH 2011-2015

Kwoty wymienione w tabeli przeznaczone były na bieżące 
funkcjowanie jesnostek OSP oraz remont sprzętu, zakup 
paliwa, drobnego sprzętu, zatrudnienie kierowców, 
szkolenia strażaków i udział w akcjach 



WAŻNIEJSZE 
ZADANIA 



W okresie sprawozdawczym dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej zakupiono między innymi: zestaw PSP R1- 
1 kompl., aparaty nadciśnieniowe  - 6 szt. motopompy pływające 
Niagara -  3 szt., motopompę Tohatsu M16/8 - 1 szt., radiostację 
nasobną - 3 szt., pilarkę spalinową - 1szt., zestaw hydrauliczny 
Holmatro, agregat prądotwórczy - 2  szt., pompa szlamowa - 2 szt., 
piła do stali i betonu - 3 szt.



Oprócz wyżej wymienionego sprzętu zakupiono również: mundury 
wyjściowe, latarki LED, węże tłoczne, maszty oświetleniowe, akumulatory 
do samochodów, elementy ochrony osobistej strażaka – ratownika, takie 
jak: hełmy strażackie, ubrania ochronne, kominiarki, rękawice ochronne, 
obuwie ochronne. Wymienię tylko ważniejsze zakupy:
- ubrania bojowe szt. - 18
- mundury szt. - 22
- hełmy szt.- 20
-buty skórzane szt. - 18
- rękawice ochronne szt. - 14 
-kominarki szt. - 6

oraz wiele drobnego sprzętu jak: węże, drabiny, narzędzie „Hooligan”, lizaki 
podświetlane do kierowania ruchem drogowym.



Pozyskano 2 torby PSP R1 z KRUS. Jednostka z Nowej Wsi Wielkiej 
pozyskała z zaprzyjaźnionych jednostek OSP zestaw ratownictwa 
technicznego oraz aparaty nadciśnieniowe.



Motopompa Tohatsu M16/8

Na zakupy sprzętowe w latach 2011-2015 : łącznie wydano 
285 845,32 zł z czego 188 207,99 zł pochodziło z 
dofinansowania i pozyskanych darowizn, natomiast 97 
637,33 zł to wkład własny Gminy

Zestaw Holmatro



Źródła dofinansowań i darowizn

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego,
Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Olsztynie,
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie,
Nadleśnictwo Nidzica
Bank Spółdzielczy w Nidzicy
Fundacja Orlen „Dar Serca”
Środki finansowe przedstawione na początku prezentacji nie 
obejmowały tych, które jednostki w talach 2011-2015 
pozyskały we włanym zakresie, a tylko te, które przechodziły 
przez budżet Gminy bądź były własnymi nakładami Gminy.



W 2011 r.  pozyskano z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Braniewie samochód bojowy dla OSP w 
Szczepkowie Borowym, jak również w 2012 r.zakupiono 
używany samochód ratowniczo – gaśniczy (12 tyś. zł)dla 
OSP w Nowej Wsi Wielkiej.

Prace remontowo – konserwatorskie przy tych 
samochodach jednostki wykonały we własnym zakresie   



We wszystkich jednostkach zostały wyremontowane 
strażnice, zakres prac obejmował między innymi: 
wymianę bram garażowych, odnowienie pomieszczeń 
garażowych, położenie posadzek, wyposażenie 
pomieszczeń biurowych, wymiana instalacji 
elektrycznej, termomodernizacja garaży.
     W 2011 roku wyposażono w stoły, krzesła i meble 
biurowe pokój strażacki w Janowcu Kościelnym. 
Zamontowano nowe oświetlenie w remizie i położono kostkę 
brukową na chodniku. W wymienionych zakupach duży 
udział mieli sponsorzy, a w pracach druhowie. Natomiast w 
Nowej Wsi Wielkiej zamontowano  szambo. W 2011 roku 
wykonano  też nowe bramy garażowe w OSP w 
Szczepkowie Borowym i zamontowano nowe okno w 
garażu.



W 2012 roku wyremontowano boks 
garażowy  w Szczepkowie Borowym. 
Wartość zadania 10 575,31 zł.  
W bieżącym roku został zakończony 
całkowicie remont dzięki wsparciu wsparciu 
Sponsórów i Gminy oraz samych Druhów.
W 2013 roku dokonano pierwszego remontu 
remizy strażackiej w Nowej Wsi Wielkiej, 
kładąc nowe posadzki, wymieniając 
instalację elektryczną i wykonując 
wewnętrzne malowanie i wc. Koszt tych 
prac 38 547,59 zł, w tym dofinasowanie 25 
071 zł. 
W 2014 roku remont remizy strażackiej 
wyniósł 42 791 zł. Wówczas wykonano 
termomodernizację budynku, elewację 
zewnetrzną wraz z obróbkami blacharskimi.  
Dodatkowo remizę wyposażono w sprzęt: 
meble kuchenne, chłodziarko-zamrażarka, 
zmywarka, kuchnia gazowa, krzesła + stoły, 
stół bilardowy, zastawa stołowa. 
Remiza jest wykorzystywana jako świetlica 
wiejska, ale jest własnością OSP.



Rozbudowa remizy strażackiej 
w Nowej Wsi Wielkiej

W 2015 r. pozyskano wsparcie od Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
rozbudowę remizy strażackiej w Nowej Wsi 
Wielkiej. Samorząd Województwa w dniu 27 maja 
2015 roku podjął uchwałę, przyznając Gminie 
Janowiec Kościelny, dotację 25.000,00 zł. Zostały 
wykonane ławy, mury fundamentowe, izolacja. 
Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej 
za kwotę 18.620,53 zł.  Z pozostałej kwoty za 
4.349,97 zł  zakupiono 621 szt. pustaków 
gazobetonowych. Za sporządzenie dokumentacji 
technicznej zapłacono 2.029,50 zł. Przy ogromnym 
zaangażowaniu Druhów OSP w Nowej Wsi Wielkiej 
wykonano maszt, na którym zamontowano syrenę 
alarmową. W ten sposób uzyskano dobry sygnał 
dźwiękowy syreny.
Dodatkowo Druhowie OSP przy wsparciu 
finasowym Gminy wyremontowali łazienkę w 
Domu Strażaka w Janowcu Kościelny i odnowili 
swoje strażackie pomieszczenia. Na podkreślenie 
zasługuje zaangażowanie Strażaków wszystkich 
jednostek w prace remontowe, które wykonali we 
własnym zakresie, z materiałów zakupionych przez 
Gminę lub pozyskali od sponsorów.



W okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem 49 druhów 
ukończyło kurs podstawowy, 
strażacy ochotnicy również 
brali udział w następujących 
szkoleniach:

● Kurs techniczny,
● Kurs naczelników i 

dowódców,
● Kurs kierowania ruchem 

ulicznym,
● Kierowców – konserwatorów 

samochodów,
● Operatorów pilarek 

spalinowych. 
Byli również druhowie, którzy 
z własnej inicjatywy wzięli 
udział w KPP



Szkolenie dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych

      W dniach od 26.07 do 8.08. 2015 r. w Kikitach koło Lutr zorganizowano 
szkolenie – obóz szkolno-wychowawczy dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Z terenu naszej Gminy udział wzięło 6 osób. Koszt 200 zł pokrywał 
uczestnik obozu, natomiast koszt jaki pokryła Gmina to 270 zł za osobę. 
Organizatorem obozu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie.



Działalność operacyjna

Tylko w okrsie od 1.01.2013 
r. do 31.12.2015 r. jednostki 
OSP łącznie wyjechały 201 
razy:
- OSP Janowiec Kościelny 
130 razy,
- OSP Szczepkowo Borowe 
37 razy,
- OSP Nowa Wieś Wielka 34 
razy 



● W mijającej kadencji miało 
miejsce wiele zdarzeń ważnych w 
życiu jednostek OSP. Byliśmy 
Gospodarzami Powiatowych 
Obchodów Dnia Strażaka
6 maja 2012 r. obchodzono w 
Gminie Powiatowy Dzień 
Strażaka, podczas którego nadano 
sztandar dla OSP Janowiec 
Kościelny, na który niezbędne 
środki finansowe zgromadzili 
strażacy we własnym zakresie .



W 2015 r. Strażacy z terenu naszej Gminy wraz z pocztami 
sztandarowymi brali udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Strażaków na Jasną Górę, zawierzając swoją służbę Opatrzności 
Matki Bożej Częstochowskiej i promując Gminę Janowiec 
Kościelny.



Dwie reprezentacje OSP 
godnie reprezentowały naszą 
gminę w Powiatowych 
Zawodach w Sportach 
Pożarniczych, które odbyły się 
w Nidzicy. Były to jednostki 
OSP Janowiec Kościelny i  
OSP Nowa Wieś Wielka 



Corocznie z inicjatywy 
Komendata Gminnego OSP 
organizowane są ćwiczenia 
strażackie, w których 
uczestniczą wszystkie trzy 
jednostki.

● Również  nasi druhowie 
wspólnie z strażakami PSP, 
uczestniczą w spotkaniach 
opłatkowych, organizowanych  
z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. 
Są współorganizatorami 
Gminnego  Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej  „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Należy 
też wspomnieć o dobrej 
współpracy jedostek OSP z 
Szkołami i Stowarzyszeniami 
działającymi w Gminie



Na podkreślenie zasługuje fakt, że corocznie strażacy naszych 
Jednostek uroczyście świętują Dzień Strażaka. Z tej okazji jest 
zawsze Msza Święta z udziałem Pocztów Sztandarowych i 
Zaproszonych Gości oraz mieszkańców Gminy w Parafi św. Jana 
Chrzciciela w Janowcu Kościelnym i w Parafi św. Leonadra w 
Grzebsku. Corocznie też uczestniczą w ochchodach Powiatowych 
Dnia Strażaka, które w każdym roku jest organizowane w innej 
gminie naszego Powiatu. Są też obecni na wszelkiego rodzaju 
ćwieczeniach i treningach, doskonaląc swoje umiejętności i 
potwierdzając gotowość do ratowania życia, zdrowia, majątku i 
środowiska. Aktywnie wspierają Samorząd Gminny we wszelkiego 
rodzaju urzoczystościach lokalnych a także Parafię w 
uroczystościach kościelnych, zapewniając bezpieczeństwo 
uczestnikom.
Należy na zakończenie wspomnieć o bardzio ważnym zadaniu, 
wykonanym w mijającej kadencji. Otóż we wszystkich jednostkach 
została wyprowadzona i uporządkowana dokumentacja dotycząca 
strażaków oraz wyposażenia danej jednostki. 



Dziękuję Zarządom Jednostek, Panom Prezesom i Naczelnikom, dziękuję 
wszystkim Druhnom i Druhom za aktywność i współpracę w minionej 
kadencji. 
Dziękuję za Waszą wyrozumiałość i Waszą pracę na rzecz swoich 
jednostek. Wiem, że wiele prac wykonujecie Sami, nie angażując 
Samorządu Gminnego.
Dziękuję Naszym Gościom, że są dziś z nami i  że zawsze możemy liczyć 
na wsparcie i pomoc – Komendantom Powiatowym PSP i Zarządowi 
Oddziału Powiatowego ZOSP. Dziękuję Komendantowi Gminnemu OSP 
i moim współpracownikom Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Panu 
Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i Panu Pawłowi Oman, 
którzy wspierają OSP w codziennej realizacji zadań. Dziękuję Panu 
Przewodniczącemu Rady Gminy i Radnym.
Wszystkim dziękuję za minioną kadencję, życzę aby ten nowy czas był 
lepszy a przede wszystkim bogatszy. Druhom szczęśliwych powrotów z 
akcji, wszystkim dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, zawodowym i w służbie na rzecz ochrony ludzkiego życia i 
majątku.
Wyrażam radość z faktu, że wśród członków naszych Jednostek jest wiele 
młodych ludzi.
Dziekuję Druhnom i Druhom za praktyczną realizację zawołania 
„Bogu na chwałę, ludzim na pożytek”. Dziękuję.
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