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Jordanów, 17 kwietnia 2014 r. 

 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie  

za 2013 rok 
 
 
 

W roku sprawozdawczym nasza jednostka brała udział w 117 zdarzeniach, w tym w 35 

pożarach, 77 miejscowych zagrożeniach oraz 5 alarmach fałszywych. Od trzech lat statystyka 

wyjazdów utrzymuje się praktycznie na tym samych poziomie, dla przypomnienia w roku 2011 

braliśmy udział w 115 zdarzeniach, a w roku 2012 w 116 zdarzeniach. Na terenie miasta Jordanowa 

działaliśmy 54 razy,  58 razy poza granicami miasta oraz 1 raz poza granicami powiatu. Jeśli chodzi     

o pożary to na terenie miasta było ich 19, w tym 1 pożar duży i 18 pożarów małych. W miejscowych 

zagrożeniach na terenie miasta braliśmy udział w 35 zdarzeniach. W ubiegłym roku OSP Jordanów 

udzielała pomocy na terenach sąsiednich gmin w 16 pożarach i 42 miejscowych zagrożeniach. 

Gasiliśmy pożary na terenie gminy Jordanów (11 pożarów), gminy Bystra-Sidzina (3 pożary), gminy 

Maków Podhalański (2 pożary).  Natomiast miejscowe zdarzenia likwidowaliśmy na terenie gminy 

Jordanów (37 zdarzeń), gminy Bystra-Sidzina (1 zdarzenie) oraz gminy Lubień (1 zdarzenie). 

Samochody naszej straży wyjeżdżały do zdarzeń 168 razy, w tym 61 razy SLRt Iveco, 70 razy GCBARt  

Scania P340, 18 razy GCBA Tatra 815, 16 razy GLBA Gaz 66 oraz 3 razy SLBus Volkswagen. 

W roku ubiegłym statystycznie przy działaniach pracowało 747 członków naszej straży, 

przepracowano łącznie 973 roboczo-godziny. Czyn ten przyczynił się do uratowania mienia 

państwowego, społecznego i prywatnego o wartości około 980.000,00 zł.   

Dzięki naszym sprawnym interwencjom udało się nie tylko uratować mienie o znacznej wartości, ale 

przede wszystkim niejednokrotnie udało nam się uratować najcenniejsze ludzkie życie. Niestety              

w zdarzeniach,  w których braliśmy udział w roku ubiegłym, wśród osób poszkodowanych śmierć 

poniosły 3 osoby. Podczas akcji przeprowadzonych przez OSP Jordanów żaden z naszych druhów nie 

doznał uszczerbku na zdrowiu.  

 

Drugim ważnym zadaniem podziału bojowego są ćwiczenia, szkolenia doskonalące                                 

i kwalifikacyjne. Nasza jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach dziennych zorganizowanych przez 

Komendę Powiatową PSP w Suchej Beskidzkiej, ćwiczenia odbyły się w miejscowości Stryszawa na 
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terenie kompleksu leśnego na górze Jałowiec. Uczestniczyliśmy również w ćwiczeniach dziennych 

zorganizowanych na terenie gminy Jordanów w miejscowości Osielec.   

W ubiegłym roku Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej przeprowadziła w listopadzie 

przegląd sprzętu silnikowego i warunków BHP oraz w grudniu inspekcję gotowości bojowej i w obu 

przypadkach jednostka nasza została oceniona pozytywnie.  

W roku 2013 10-ciu druhów naszej jednostki ukończyło kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy,  6 druhów ukończyło kurs dowódców OSP, 3 druhów kurs ratownictwa technicznego, oraz                          

2 druhów kurs płetwonurków.  

Zorganizowaliśmy również pokazy sprzętu oraz pogadanki z przedszkolakami w Przedszkolu Miejskim 

i Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina”, jak również gościliśmy w naszej remizie przedszkolaki 

z nowo powstałego przedszkola „Balonik”. 

 

O ile rok 2012 obfitował przede wszystkim w liczne wydarzenia sportowe, w których braliśmy 

udział to w roku ubiegłym praktycznie większa część naszej działalności skupiła się  wokół remontu 

budynku Domu Strażaka. Pomimo wielkiego zaangażowania w remont i poświęconego na ten cel 

większości naszego czasu udało nam się zorganizować i uczestniczyć również w kilku imprezach 

sportowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

 W dniu 10 marca 2013 r. zorganizowaliśmy wspólnie z Burmistrzem Miasta Jordanowa VII Turniej 

Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Jordanów 2013”. W turnieju tym uczestniczyło 

łącznie 154 zawodników i 30 drużyn w 3 grupach. W klasyfikacji indywidualnej w grupie szkoła 

podstawowa chłopcy I miejsce zdobył Kamil Wójtowicz z MDP Jordanów. W klasyfikacji 

drużynowej grupa szkoła podstawowa chłopcy I miejsce zdobyła drużyna MDP Jordanów.                       

W klasyfikacji drużynowej grupa gimnazjum chłopcy I miejsce zdobyła również drużyna MDP 

Jordanów. W klasyfikacji indywidualnej grupa gimnazjum chłopcy III miejsce zdobył Tomasz 

Proszek z MDP Jordanów. 

 W dniach 4 – 7 lipca 2013 r. drużyna MDP OSP Jordanów jako jedyny reprezentant naszego kraju 

wzięła udział w 41 Spotkaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyło się                                  

w miejscowości Kleinwolkersdorf w Austrii. Spotkanie to zostało połączone z zawodami 

sportowo – pożarniczymi rozgrywanymi według regulaminu CTIF, w których udział wzięła nasza 

drużyna. Zaproszenie na w/w spotkanie i zawody związane było bezpośrednio z zajęciem                          

I miejsca drużyn MDP Jordanów podczas VII Turnieju Halowego MDP „Jordanów 2013”. 

 W dniu 14 września 2013 r. drużyna MDP OSP Jordanów wzięła udział w VIII Powiatowych 

Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Suchej Beskidzkiej, w których zajęła III miejsce. 

 W dniu 28 września 2013 r. w Stryszawie odbyły się II Zawody w Ratownictwie Technicznym                      

i Medycznym dla Strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suskiego,                         



 

3 

 

w których uczestniczyło 6 drużyn w grupie OSP i 4 drużyny w grupie PSP. Nasza drużyna zajęła                 

w tych zawodach I miejsce w grupie OSP, a pod względem zdobytych punktów ustąpiła tylko 

drużynie PSP Sucha Beskidzka. Najlepszym Dowódcą Drużyny w przeprowadzonych zawodach 

został wybrany dowódca drużyny OSP Jordanów druh Adam Nizioł. Natomiast druh Krzysztof 

Pacud zajął III miejsce w klasyfikacji na Najlepszego Ratownika Medycznego Zawodów.  

Oprócz wyżej wymienionych zawodów drużyna MDP OSP Jordanów wzięła udział w roku ubiegłym 

jeszcze w dwóch imprezach tj. w II Zlocie MDP woj. małopolskiego w Kluczach oraz X Rajdzie MDP 

Zawoja – Sucha Beskidzka. 

 

W działalności OSP Jordanów już od kilku lat istotną rolę odgrywa honorowe krwiodawstwo.    

W dniu 18 sierpnia 2013 r. już po raz piąty została zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców 

Krwi Iskierka wspólnie z Parafią Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie akcja oddawania krwi, podczas 

której krew oddało 47 osób i zebrano ogółem 21,15 litrów krwi.  

 

W roku 2013 dzięki dotacjom pozyskanym z KSRG jak również z pozostałych źródeł 

dokonaliśmy min. następujących zakupów: 

 adaptery do rozpieracza kolumnowego Holmatro 

 podpory stabilizacyjne Holmatro 

 zestaw do adaptacji pilarki spalinowej na pilarkę ratowniczą 

 3 szt. zestawów uzupełniających do torb R-1 będących na wyposażeniu OSP Jordanów 

 badanie i legalizacja aparatów dróg oddechowych 

 motopompa pożarnicza Rosenbauer FOX oraz 4 odcinki węża ssawnego W110 

 8 masek do aparatów powietrznych AUER ULTRA LIGHT 

 legalizacja butli do aparatów powietrznych 2szt. 

 czujnik wielogazowy do wykrywania stref zagrożenia MULTI PRO 

 wymiana akumulatora, paska rozrządu, wszystkich napinaczy oraz klocków hamulcowych                     

w samochodzie SLRt IVECO 

 4 szt. Hełmu MSA GALLET F 2 

 drobny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych: łopaty, siekiery, najaśnice, 

skrzynka narzędziowa 

 dodatkowo został zmieniony system powiadamiania o wyjazdach alarmowych OSP Jordanów 

poprzez powiadomienie każdego członka Zespołu ratowniczo-gaśniczego na telefon 

komórkowy  
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Należy również wymienić sprzęt, który został pozyskany z różnych innych źródeł bez żadnego wkładu 

finansowego OSP Jordanów: 

 Decyzją Komendanta Głównego PSP oraz po podpisaniu porozumienia ze Szkołą Aspirantów 

PSP w Poznaniu w miesiącu grudniu nasza jednostka otrzymała samochód  FORD F-350 SLRt, 

w chwili obecnej w/w samochód został wprowadzony do podziału bojowego OSP Jordanów 

jak samochód typu GLM.  

 Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej przekazała naszej jednostce defibrylator, który 

możemy wykorzystywać podczas działań w zakresie ratownictwa medycznego 

 Z funduszu prewencyjnego PZU został zakupiony kosz ratowniczy, który służy do transportu 

osób poszkodowanych w trudnym terenie, jak również podczas działań związanych                               

z ratownictwem wysokościowym 

 

Największą i najważniejszą inwestycją w roku ubiegłym, jeśli nie w całej historii budynku 

Domu Strażaka było zadanie pod tytułem „Remont i przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej                           

w Jordanowie”. Projekt ten został współfinansowany ze środków własnych otrzymanych z Komendy 

Głównej PSP oraz ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 

2013”, jak również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie w ramach konkursu „Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizacja instalacji c.o.” 

Wartość inwestycji według pierwotnego kosztorysu wyniosła 304 000,00 zł. Kwota 

dofinansowania ze środków województwa małopolskiego wyniosła 40 000,00 zł. Natomiast kwota 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      

w Krakowie wyniosła 100 000,00 zł. Wyżej wymienione kwoty dofinansowań były maksymalnymi, 

jakie można było uzyskać w roku ubiegłym. 

Remont polegał na przebudowie i budowie części dachu, wymianie pokrycia dachowego                         

i rozbiórce części szybu scenicznego. Dalsze roboty polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych                        

i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie instalacji 

c.o. z wymianą grzejników. Podczas remontu podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu robót                               

o następujące prace: 

 wymiana głównej witryny wejściowej do budynku  

 wymiana okien na wieży na plastikowe 

 montaż nagrzewnicy w pomieszczeniu szatni oraz dodatkowego grzejnika w łazience 

 montaż dodatkowych 8 szt. okien na scenie 

 montaż klapy na wsyp 
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 umieszczenie na frontowej elewacji budynku podświetlanego okrągłego logo OSP Jordanów na 

wzór starej pieczątki  

 umieszczenie na frontowej elewacji budynku nowego napisu „Ochotnicza Straż Pożarna” 

 montaż dodatkowego daszku nad kotłownią  

 montaż nowego odciągu spalin z garażu 

 ze względu na umieszczenie nowego napisu na ścianie budynku oraz zły stan stalowego napisu 

„dom strażaka”, który umieszczony był dotychczas na daszku przedniej elewacji zaniechano jego 

ponownego montażu. Napis ten został przez nas pozostawiony i odpowiednio zabezpieczony                      

z przeznaczeniem do umieszczenia w późniejszym okresie np. w sali tradycji. 

Całkowita wartość inwestycji obejmująca w/w zakres, jak również dodatkowe koszty takie jak 

przygotowanie przetargów, wykonanie mapy i projektu, wywóz śmieci, nadzór budowlany i pozostałe 

zamknęła się w kwocie 389 689,59 zł, co powiększyło kwotę przeznaczonych przez nas środków 

własnych ze 150 000,00 zł do kwoty 249 689,59 zł. Z tej kwoty 150 000,00 zł pochodziło z pierwszej 

promesy otrzymanej z Komendy Głównej PSP. Drugą promesę w wysokości 60 000,00 zł na 

dokończenie zadania otrzymaliśmy z Komendy Głównej PSP na początku bieżącego roku. Pozostała 

kwota w wysokości 39 689,59 zł została przez nas spłacona z kredytu zaciągniętego w kwocie  

50 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Jordanowie. Gdyby nie awaria pieca pod koniec 2012 roku                       

i niespodziewany awaryjny zakup nowego pieca w kwocie 20 000,00 zł, na który już wtedy musieliśmy 

wziąć kredyt ze względu na brak środków własnych oraz pozostałych środków z zewnątrz, jak również 

otrzymanie dotacji z „Małopolskich Remiz” w pierwotnie deklarowanej wcześniej przez Urząd 

Marszałkowski maksymalnej kwocie 50 000,00 zł, a nie jak się później okazało zmniejszonej 

maksymalnej kwocie 40 000,00 zł możliwej do otrzymania, to prawdopodobnie nie byłoby potrzeby 

uruchamiania nowego kredytu.  

Kolosalne znaczenie w realizacji w/w zadania, oprócz oczywiście odpowiedniego własnego wkładu 

finansowego otrzymanego z Komendy Głównej PSP miało sprawne, a czasami wręcz wzorcowe 

współdziałanie wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Wykonane 

docieplenie ścian, stropu jak również wymiana stolarki już od pierwszego dnia po zakończeniu 

remontu daje zauważalne efekty i pozwoli nam min. na znaczne oszczędności finansowe związane                    

z mniejszym zużyciem opału. 

Szczególne wyrazy podziękowania należą się w tym miejscu Panu Burmistrzowi Miasta Jordanowa 

Zbigniewowi Koleckiemu za nieocenioną pomoc w realizacji zadania, a w szczególności min. za pomoc 

w przyspieszeniu niektórych terminów jak np. szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę, za nasze 

wspólne owocne spotkania i rozmowy robocze z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

województwa małopolskiego i WFOŚiGW w Krakowie dotyczące szczegółów konkursu, jak również 
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niezmiernie dla nas ważne Jego osobiste interwencje w w/w instytucjach, a związane bezpośrednio              

z realizacją zadania już po ogłoszeniu wyników konkursu. Serdeczne wyrazy podziękowania składam 

również pozostałym pracownikom Urzędu Miasta Jordanowa czynnie zaangażowanym w pomoc przy 

realizacji w/w zadania. 

 

W celu ograniczenia pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem budynku Domu Strażaka 

pod koniec roku 2012 podjęto działania w celu rozdziału mocy na stacji bazowej sieci T-Mobile.                    

W dniu 10 sierpnia 2013 r. podpisano aneks do umowy wynajmu w związku z zawarciem przez 

najemcę odrębnej umowy z Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej do stacji 

bazowej. Na podstawie podpisanego aneksu czynsz najmu został pomniejszony o kwotę ryczałtu za 

energię. 

 

Działalność kulturalna OSP Jordanów jest oparta przede wszystkim na naszej orkiestrze.                       

W roku 2013 nasza orkiestra występowała oficjalnie 19 razy (14 uroczystości kościelnych,                                

2 uroczystości państwowe, 2 pogrzeby, 1 występ zamiejscowy). Odbyło się 48 prób. Na potrzeby 

orkiestry zakupiono 1 instrument, 1 pulpit duży i 3 pulpity małe. Przeprowadzono remonty                                

3 instrumentów.  

 

Do najważniejszych celów, jakie Zarząd ma do zrealizowania w roku bieżącym należy 

wymienić przede wszystkim: 

1. Zakup używanego lekkiego ratowniczego samochodu terenowego z napędem 4x4, który 

zastąpi sprzedane samochody GLBA 0,8/16 Gaz 66 oraz SLBus 9 Volkswagen Caravelle  

2. Sprzedaż samochodu GCBA Tatra  

3. W miarę możliwości dalszy remont budynku Domu Strażaka – remont sali widowiskowej, sali 

szkoleniowej, klatek schodowych oraz kuchni 

4. Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na samochód GCBA Scania 5/32 P340 po 

spłaceniu 50% zadłużenia 

5. Wprowadzenie pełnej księgowości w rozliczeniach OSP Jordanów 

6. Wykonanie nowej strony internetowej OSP Jordanów 

 

Pomimo kilku zapytań pod koniec ubiegłego roku o sprzedaż samochodu GCBA Tatra nadal 

nie udało się go sprzedać. Obecnie rozważane są przez nas nadal różne opcje zbycia tego pojazdu tj. 

sprzedaż lub zamiana tego samochodu na nowszy używany  samochód gaśniczy typu GBA, 

ewentualnie zakup samochodu całkiem nowego. 
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Jeśli chodzi o ważniejsze spotkania i imprezy okolicznościowe, w których brali udział 

przedstawiciele Zarządu OSP Jordanów do najważniejszych należy zaliczyć: 

 Udział w dniu 22 lutego 2013 r. w spotkaniu z Burmistrzem Miasta dotyczącym organizacji 

Dni Ziemi Jordanowskiej 

 Udział w dniu 30 kwietnia 2013 r. w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Jordanowa, na którym przedstawiono 

sprawozdanie na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w 2012 

roku 

 Udział w dniu 1 czerwca 2013 r. w inauguracji nowo powstałej jednostki OSP w Osielcu 

Górnym i poświęceniu nowo zakupionego samochodu ciężkiego GCBA Man 

 Udział w dniu 10 czerwca 2013 r. w spotkaniu roboczym z Burmistrzem Miasta Jordanowa                    

i Przewodniczącą Rady Miasta dotyczącym wyjazdu drużyny MDP na zawody w Austrii 

 Udział w spotkaniu z przedstawicielami straży pożarnej z zaprzyjaźnionego miasta Miłosław 

 Udział w mszy dziękczynnej za posługę ks. Rafała Ryczka w naszej Parafii w sierpniu 2013 r. 

 Udział w dniu 20 grudnia 2013 r. w uroczystej odprawie aktywu pożarniczego powiatu 

suskiego w KP PSP Sucha Beskidzka 

 

Oprócz tego członkowie Zarządu wzięli udział jeszcze w kilku spotkaniach roboczych                                

z Burmistrzem Miasta Panem Zbigniewem Koleckim oraz Przewodniczącą Rady Miasta Panią Marią 

Pudo, dotyczących przede wszystkim spraw bieżących związanych z remontem remizy w ramach 

konkursu „Małopolskie Remizy 2013”.  

 

W roku ubiegłym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu OSP Jordanów: 

 Z funkcji członka Zarządu i Sekretarza zrezygnowała druhna Anna Sandulska 

 Z funkcji Naczelnika OSP Jordanów zrezygnował druh Mariusz Leśniakiewicz 

 Na funkcję Naczelnika OSP Jordanów został wybrany druh Adam Belowski 

 Na funkcję członka Zarządu i Sekretarza został wybrany druh Tomasz Hołowczak 

 Na funkcję Zastępcy Naczelnika OSP Jordanów został wybrany druh Andrzej Białoń 

Zarząd w roku ubiegłym przeprowadził 19 posiedzeń Zarządu, na których podjęto w sumie 30 

uchwał oraz 8 wniosków.  

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu w roku ubiegłym podjęto min. uchwałę o sprzedaży 

samochodu GLBA 0,8/16 Gaz 66, przede wszystkim ze względu na jego znaczne wyeksploatowanie, 

wysłużony wiek, jak również pojawiające się coraz częstsze kosztowne awarie. Samochód ten został 

na początku stycznia tego roku sprzedany do OSP Zawoja Wełcza za kwotę 11 300,00 zł. 
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Kończąc sprawozdanie składam w imieniu Zarządu OSP Jordanów serdeczne podziękowania 

za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Panem Burmistrzem Miasta Zbigniewem Koleckim, 

Radą Miasta na czele z Panią Przewodniczącą Marią Pudo, jak również pozostałymi pracownikami 

Urzędu Miasta Jordanowa, jednocześnie życząc Wszystkim, aby współpraca ta nadal układała się tak 

pomyślnie i abyśmy dzięki pomocy Państwa wspólnymi siłami osiągnęli zamierzone cele. 

         

Sprawozdanie sporządził: 

 

     Prezes Zarządu OSP 
                                                                                                                            w  Jordanowie  
                                                             

                               Adam Nizioł 

 

                 


