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30.12.2017r. - Pompowanie wody w Bardach cz.4.
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23.12.2017r. - Pompowanie wody w Bardach.

Dziś po raz kolejny wspólnymi siłami wraz z jednostami z OSP Czernin i OSP
Wrzosowo udaliśmy sie do miejscowości Bardy, gdzie w wyniku ciągłych opadów
zalewana zostaje jedna z posesji, tworząc na niej dosłownie zbiornik wodny. W
wyniku tego zgromadzona woda przelewa się przez wał oddzielający dwie działki
powodując szkody w gospodarstwie rolnym zalewając jego budynki, w których
składowane jest zborze. Działania podjęte zostału na wiosek urzędu gminy w
Dygowie - zarządzania kryzysowego. Akcja trwała ok 3h. Poniżej krótki fotoreportarz.
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17.12.2017r. - Wigilia w OSP Dygowo.

W minioną sobotę na świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się uroczysta wigilia
zorganizowana przez zarząd OSP Dygowo. Wśród zaproszonych gości oprócz
druhów i druhen znaleźli się: Jerzy Leszczyński, wójt Grzegorz Straczyk, państwo
Lewandowscy. Podczas uroczystego przywitania gości prezes Marcin Tekiel wraz z
druhem Mirosławem Andrusieczko oraz Wojtkiem Różyckim podziękowali państwu
Lewandowskim - właścicielom firmy PPUH RASEL za wsparcie finansowe, które

umożliwiło zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBA na podwoziu Mitshubishi Fuso-Canter, podkreślając
tym samym, że na takich ludzi zawsze można liczyć nie tylko w kwiestiach finasnowych. Podziękowania za wkład
pracy przy dokumentacji złożone zostały również na ręce pani Emili Królik, która z urzędu jako pracownik
odpowiedzialny za OSP w gminie przyczyniła się do sfinalizowania całości projektu. Po oficjalnej cześci, złożeniu
sobie na wzajem życzeń wspónie odsłuchano kolędy polskie w wykonaniu dwóch utalentowanych dygowianek na
skrzypcach.
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17.12.2017r. - Kurs kierowcy - konserwatora sprzętu ratowniczego OSP.

Przez ostatnie dwa tygodnie druhowie z OSP Dygowo i OSP Wrzosowo uczestniczyli
w kursie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP organizowanym
przez komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.
Zagadnienia, które musieli przyswoić sobie strażacy zawierały następujące kwestie:
prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego, charakterystyka
podstawowych samochodów pożarniczych, zasady bezpieczeństwa prowadzenia i
ustawiania samochodów pożarniczych, konserwacja i eksploatacja motopomp

i autopomp, konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu, konserwacja i eksploatacja
hydraulicznych urządzeń ratowniczych oraz pił, obsługa techniczna samochodów pożarniczych, zasady eksploatacji
sprzętu ochrony dróg oddechowych, łączność i alarmowanie. Po osiągnięciu wiedzy merytorycznej i przystąpieniu do
egzaminu, wszyscy druhowie zdali egzamin pozytywnie.

  

  

10.12.2017r. - Mikołajki 2017 czyli gorąca kiełbaska od OSP.
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09.12.2017r. - Pompowanie wody - Dygowo ul. Kołobrzeska.

  

  

  

09.12.2017r. - Ćwiczenia z ratownictwa nad wodą.

W sobotni poranek w Dargocicach (Gmina Gościno) nad jeziorem odbyło się
szkolenie strażaków ratowników z zakresu bezpieczeństwa i ratowania osób
poszkodowanych na wodą. W ćwiczeniach udział brały wszystkie jednostki włączone
do KSRG. Głównym założeniem ćwiczeń było prawidłowe i bezpieczne udzielenie
pomocy osobie tonącej nad wodą przy użyciu dostępnego sprzętu, jaki znajduje się
na wyposażeniu pojazdu ratowniczo – gaśniczego: koła ratunkowego, boi

ratowniczej, bosaka ratowniczego, kamizelki ratunkowej i asekuracyjnej, kombinezonu wypornościowego, linki
asekuracyjnej, rzutki ratowniczej oraz linki ratowniczej na bębnie. Instruktorem ćwiczeń był oficer pożarnictwa Andrzej
Dudkiewicz z Centrum Nurkowego Blue Dive w Kołobrzegu.
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28.11.2017r. - Pompowanie wody - Dygowo ul. Głowna.
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26.11.2017r. - Pożar sadzy w przewodzie kominowym.

Około godziny 11:00 jednostka OSP w Dygowie zadysponowana została na ul.
Ogrodową w Dygowie do pożaru sadzy w przewodzie kominowym na jednej z
posesji. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu okazało się, że właściciel
domu przy użyciu gaśnicy proszkowej przygasił rozwijający się pożar. Działania
strażaków w głównej mierze polegały na wyczyszczeniu ścian przewodu
kominowego z zalegającej sadzy oraz sprawdzeniu stężenia tlenku węgla w
pomieszczeniach mieszkalnych. Po wykonaniu wszystkich czynności strażacy

wystawili  zakaz użytkowania przewodu kominowego do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia. W działaniach
uczestniczył także zastęp JRG Kołobrzeg.

  

  

23.11.2017r. - Pożar poddasza w Gąskowie.

Około godziny 00:11 w dniu dzisiejszym do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o
pożarze poddasza w budynku wielorodzinnym w miejscowości Gąskowo. Do działań
zadysponowane zostały dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Po dotarciu na miejsce i
rozpoznaniu przystąpiono do działań gaśniczych w natarciu w sile jednej roty. Dzięki
szybkiemu zlokalizowaniu źródła ognia i przyczyny powstania pożaru udało się
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zabezpieczyć pozostałą część budynku przed zniszczeniami. W działaniach udział brały również trzy zastępy JRG
Kołobrzeg.

  

21.11.2017r. - Kurs KPP dla strażaków OSP z Dygowa.

P o blisko dwóch miesiącach zakończył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycznej dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Dygowo.  Dzięki wsparciu
Samorządu Województwa Zachodniompmorskiego udało się zakończyć projekt pt.:” KPP-
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków biorących udział w akcjach
ratowniczo- gaśniczych”. Celem projektu było kształcenie i przygotowanie strażaków
jednostek OSP współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do
realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji, w tym w szczególności

udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do
czasu przekazania ich ZRM. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były w KP PSP w Kołobrzeg w każdy
weekend pod okiem instruktorów oraz ratowników medycznych. Wiedzę którą posiedli strażacy, którzy do tej pory nie
posiadali wykształcenia w tym kierunku musieli udowodnić przed komisją egzaminacyjną. Aby zaliczyć pozytywnie
kurs i uzyskać tytuł ratownika, strażacy musieli rozwiązać test teoretyczny składający się z 30 pytań oraz po
osiągnięciu wyniku pozytywnego – zdobyciu 27 pkt. na 30 stanąć do egzaminu państwowego przed komisją. Dzięki
dużemu zaangażowaniu druhów z OSP Dygowo, OSP Czernin i OSP Wrzosowo, w gminie Dygowo powiększyło się
grono strażaków, którzy w minioną niedzielę pozytywnie zdali egzamin praktyczny i otrzymali tytuł Ratownika.

  

11.11.2017r. - Gminne obchody 11 listopada.

Obchody tegorocznego święta zaczęły sie Mszą św. w Kościele parafialnym w
Dygowie podczas której uczniowie szkoły podstawowej z Dygowa wystąpili z
repertuarem pieśni patriotycznej. Tradycyjnie po mszy wszyscy uczestnicy przenieśli
sie na Plac Wolności, gdzie czekały liczne niespodzianki. Wjazd Marszałka Józefa
Piłsudskiego na kasztance, przemarsz Legionistów z grupy rekonstrukcyjnej
rozpoczął część oficjalną uroczystości: wciągnięcie Flagi Państwowej, Hymn
Państwowy złożenie kwiatów przy pomniku Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej
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oraz przemówienia Wójta Gminy Dygowo oraz Marszałka Piłsudskiego. Po tym wszyscy obecni mogli skosztować , a
przy okazji rozgrzać się pyszna grochówką. Zwieńczeniem święta był Bieg Niepodległości na dystansie 1918
metrów. Foto: p. Marek Kawęcki portal GminaDygowo.pl.

  

  

29.10.2017r. - Lokalne podtopienia.

  

  

28.10.2017r. - Ćwiczenia pn."TRIAGE".

W Podczelu na lotnisku Bagicz mimo niesprzyjającej aury odbyły się coroczne
ćwiczenia zgrywające jednostki OSP włączone do KSRG powiatu kołobrzeskiego
pn.”TRIAGE”. Ćwiczenie zakładało wypadek masowy z udziałem autobusu
przewożącego komplet pasażerów oraz wypadek paralotniarza będącego
jednocześnie światkiem wypadku, który utknął na pobliskim drzewie. W pierwszej
części ćwiczeń jako pierwsi do działań ruszyli strażacy z OSP Ustronie Morskie, którzy
zabezpieczyli miejsce działań i po wstępnym rozpoznaniu przekazali zastaną

sytuację dyżurnemu SK PSP w Kołobrzegu. Dyżurny pełniący służbę dysponował następnie kolejne zastępy na
miejsce zdarzenia w kolejności najbardziej zbliżonej czasowi przybycia na miejsce wypadku tj. JRG Kołobrzeg, OSP
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Dygowo, OSP Stary Borek i Gościno, OSP Siemyśl i Rymań. Ćwiczenie to zgrane zostało i przygotowane przez
Komendę Powiatową PSP w Kołobrzegu oraz Zarządzanie Kryzysowe Powiatu Kołobrzeskiego. Głównym zamiarem
ćwiczeń była prawidłowa segregacja rannych, utworzenie stref dla poszkodowanych, zgranie jednostek OSP i JRG
oraz dopracowanie procedur niezbędnych przy wypadkach masowych. Po zakończonych działaniach wszyscy
strażacy udali się do Komendy Powiatowej PSP celem spożycia posiłku i odprawy, na której omówiono wszystkie
elementy prowadzonych działań.

  

  

  

  

21.10.2017r. - Uroczystość poświęcenia i przekazania nowych wozów bojowych.
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21 października na Placu Wolności w Dygowie odbyło się uroczyste poświęcenie i
przekazanie dwóch samochodów ratowniczo gaśniczych typu GLBA dla jednostek
OSP w Dygowie i OSP w Czerninie na podwoziu Mitshubisu Fuso-Canter
wyprodukowanych przez firmę P.S. Bocar Sp. z.o.o z Korwinowa. Ceremoniał
poprzedziła Msza święta o godzinie 14:30, w której celebrował ks. Piotr Niedźwiadek.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk,
Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu – Krzysztof Makowski, Prezes Oddziału

Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu – Bogusław Grygiel, Jerzy Bartnik, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek
Chrzanowski, Dyrektor do spraw środków krajowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  w Koszalinie – Jan Sachs, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno – Jarosław Stanisławski,
Komendant Straży Granicznej w Kołobrzegu – Roman Biernacki, w-ce Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, Prezes
OSP Wrzosowo – Tomasz Matczak, Prezes OSP Piotrowice – Łukasz Ćwiek, Marek Zawadzki, Elżbieta Retyk, Izabela
Płomińska, Janusz Chabecki, państwo Beata i Tadeusz Lewandowscy. Po zakończonej Mszy pododdział na czele z
flagą i pocztami przemarszował wraz z gośćmi na plac, gdzie dh. Jerzy Dymecki rozpoczął całą uroczystość. Po
zakończonych przemówieniach naczelnicy i prezesi OSP Dygowo i OSP Czernin poprosili księdza Piotra
Niedźwiadka o poświęcenie nowo zakupionych pojazdów, po czym wójt odczytał akt przekazania i wręczył
naczelnikom i kierowcą kluczyki do pojazdów. Akcentem przecięcia wstęg i pokazania siły bojowej pojazdów
uroczystość dobiegła końcowi. Po odmaszerowaniu poddziału i pocztów sztandarowych zgromadzeni goście i
mieszkańcy gminy mogli z bliska przyjrzeć się wozom bojowym. Poniżej fotorelacja z uroczystości. Zdjęcia własne
OSP Dygowo oraz p. Marek Kawęcki portal GminaDygowo.pl.

Fotorelacja - p. Marek Kawęcki portal GminaDygowo.pl
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Fotorelacja - zdjęcia własne OSP Dygowo
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20.10.2017r. - Powitanie nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych.

Dokładnie o godzinie 21:40 na teren Gminy Dygowo dotarły dwa nowej wozy bojowe
na podwoziu Mitshubishi Fuso Canter, które zostały wyprodukowane przez firmę
Bocar Sp. z.o.o. Na przywitanie nowych aut do Wrzosowa wyruszył zastęp GBA z
Dygowa, który w swojej eskorcie szczęśliwie po 22:00 doprowadziła oba pojazdy pod
remizę OSP Dygowo, gdzie czekali w licznym gronie druhowie z Czernina, Dygowa
oraz sympatycy OSP. Poniżej kilka zdjęć z przyjęcia nowych wozów w wykonaniu
Pana Marka Kawęckiego z portalu GminaDygowo.pl.
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17.10.2017r. - Inspekcja gotowości bojowej.

W dniu wczorajszym odbyła się inspekcja gotowości bojowej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dygowie, która polegała na przeprowadzeniu ćwiczenia bojowego.
Scenariusz zadania to pożar garażu, w którym znajduje się pojazd, a w nim
prawdopodobnie osoba poszkodowana. W pomieszczeniu silne zadymienie
znacznie utrudniało akcję ratowniczą strażakom. Podczas prowadzenia działań,
ochotnicy mieli zaklejone hełmy czarną folią, co pomogło urealnić sytuację. Kolejnym

utrudnieniem była utrata przytomności jednego z ratowników, co też nie sprawiło dygowskim strażakom problemu.
Oprócz prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oceniano stan techniczny sprzętu oraz posiadaną
dokumentację. Po zakończeniu ćwiczeń dygowscy strażacy zostali ocenieni przez oficerów z Państwowej Straży
Pożarnej w Kołobrzegu. Tekst i foto - Emilia Królik (Podinspektor ds. ZK, OC, Spraw obronnych i OSP w UG
Dygowo).
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04.10.2017r. - Pożar sadzy w przewodzie kominowym.

4 października o godzinie 17:45 nasza jednostka otrzymała zgłoszenie od SK PSP w
Kołobrzegu, że na ul. Łukowej od strony Biedronki pali się sadza w przewodzie
kominowym. Po do tarciu na miejsce zgłoszenia potwierdziło się zgłoszenie o
pożarze lecz z uwagi na brak podejścia do przewodu kominowego podjęto decyzję o
zadysponowaniu drabiny z JRG Kołobrzeg. Po dotarciu na miejsce zastępu
przystąpiono do działań które w głównej mierze polegały na wygaszeniu ognia oraz
czyszczeniu przewodu kominowego. Użytkownik otrzymał zakaz korzystania z komina

i palenia w piecu do czasu otrzymania odpowiedniego zezwolenia. Działania trwały godzinę.
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08.09.2017r. - Drzewo na drodze Bardy - Włościbórz.

  

25.08.2017r. - Pożar domu wielorodzinnego w Kukini.

25 sierpnia br., około godziny 13:40 do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o
pożarze domu wielorodzinnego w miejscowości Kukinia (gmina Ustronie Morskie).
Na miejsce zgłoszenia natychmiast udał się zastęp GBA w pełnej obsadzie sześciu
ratowników. Dym wydobywający się z płonącego budynku widziany był już na
wysokości firmy Rasel w Dygowie. W akcji gaśniczej trwającej ponad pięć godzin
udział brało blisko 40 strażaków OSP i JRG Kołobrzeg oraz dwanaście zastępów

straży pożarnej. W wyniku pożaru ogień strawił dach oraz strop poddasza budynku mieszkalnego. Osoby
zamieszkujące budynek udało się w porę ewakuować i zapewnić schronienie w remizie OSP Ustronie Morskie przez
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GOPS. Na miejscu działały również służby energetyczne i policja. W załączeniu galeria. Foto: gazetakolobrzeska.pl.

  

  

  

30.07.2017r. - Pompowanie wody z zalanej piwnicy.

Późnym popołudniem dyżurny SK PSP w Kołobrzegu zadysponował nasz zastęp
GBA do zalanej piwnicy w miejscowości Wrzosowo. Po dotarciu na miejsce
zgłożenia pod podany adres ustalono, że w wyniku obfitych opadów deszczu jakie
miały miejsce w ostatnim czsasie zalana został piwnica w domu jednorodzinnym.
Wysokość słupa wody wynosiła ok 1 metra na powierzchni 30 m2. Działana
strażaków polegały na wypompowaniu wody przy pomocy pompy pływającej
Niagara. Po zakończeniu działań wróciliśmy do remizy.

  

29.07.2017r. - III edycja FCC BIałogard
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W Białogardzie 29 lipca po raz trzeci zorganizowano zawody Hosso Firefighter
Combat Challange Białogard – Najtwardszy Strażak Ochotnik 2017. Na starcie
stanęło ponad 50 strażaków- ochotników z całego regionu. Formuła zawodów była
podobna jak w ubiegłym roku. Przewidywała połączenie dwóch najcięższych
dyscyplin pożarniczych: TFA i FCC. Zamiast wejścia na wieżę druhowie mieli za
zadanie zwinąć odcinek W-75, a następnie umieścić go w skrzyni, następnie
przykręcić pyszczek do prądownicy. Reszta toru wyglądała identycznie jak w FCC:

przesuwanie 72 kg sztaby 4 kg młotem, slalom pomiędzy hydrantami, przeciągnięcie linii wężowej napełnionej
wodą i strącenie celu, ewakuacja poszkodowanego o wadze ponad 80 kg.. Wszystkie te konkurencje, zawodnicy
musieli wykonywać w pełnym umundurowaniu specjalnym i sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Jak zaznaczył
organizator i sędzia główny Marcin Rynkiewicz, tor dobrze odwzorowuje pracę strażaka. Nasi druhowie którzy w tym
roku zaprezentowali swoje umiejętności to dobrze znana ekipa pn. „Team Dygowo” w powiecie białogardzkim,
słynąca z dobrego zgrania i zaangażowania w to co robią w składzie: Marcin i Mirosław Andrusieczko, Marcin Tekiel,
Bartłomiej Maszka, Andżelika Bucka, Maciej Nadłonek. Druhowie rywalizowali w wszystkich kategoriach od startów
indywidualnych, przez tandemy i sztafetę, która jest mocną stroną naszego zespołu już od pierwszej edycji zawodów.
Jak się później okazało nasz bieg sztafetowy doprowadził nas po raz kolejny do samego finału w którym niestety
ulegliśmy „zawodowcą”. Poniżej zdjęcia z zawodów wykonane przez M. Błaszkiewicz -Białogard 112, Info Białogard.
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15.07.2017r. - VI Gonitwa Łososiowa.
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Już po raz szósty w sobotę zorganizowana została Gonitwa Łososiowa. Impreza ta
na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej gminy. Tak jak rok wcześniej i tym
razem wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo gminy, podczas VI-tej
edycji gonitwy zaangażowane były w jej przebieg.  Na starcie stanęło ponad 80 osób,
którym bacznie przyglądali się strażacy OSP z Dygowa, Wrzosowa, Piotrowic i
Czernina, zespoły ratownictwa medycznego z Koszalina i Kołobrzegu oraz policja.
Nowością podczas tej edycji były straty mieszane w parach. Każdy z zawodników

biorących udział w gonitwie otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz koszulki sportowe, a zawodnicy którzy stanęli
na podium otrzymali dodatkowo cenne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu i podsumowaniu zawodów wędkarskich
oraz sportowych, rozpoczęto biesiadowanie. Atrakcją wieczoru był występ zespołu muzycznego disco-polo BAFLO,
który słynie m.in. z przeboju pt.: Ona jest taka piękna. Poniżej krótka fotogaleria z przebiegu.
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08.07.2017r. - Ćwiczenia gminne OSP we Wrzosowie.

W sobotę w miejscowości Wrzosowo zorganizowane zostały ćwiczenia jednostek
gminnych OSP, w których scenariusz zakładał wypadek masowy z dużą ilością osób
poszkodowanych.  Symulacja wypadku drogowego z udziałem autobusu szkolnego i
samochodu osobowego odbyła się na terenie szkoły tuż przy placu zabaw. Celem
ćwiczeń było jak podkreślił Komendant Gminny OSP dh. Szymon Skiba, który był ich
inicjatorem przy wsparciu zarządzania kryzowego Gminy Dygowo doskonalenie
umiejętności ratowniczych w przypadku dużej liczby rannych bez udziału zastępów

JRG. Głównym założeniem ćwiczenia była segregacja rannych tzw. Triaż (Triage), wyznaczenie stref bezpieczeństwa,
koordynacja wszystkich działań dowódców OSP przez KDR oraz kontrola łączności radiowej z Komendą PSP w
Kołobrzegu oraz LPR-em. Ćwiczeniom bacznie przyglądali się zaproszeni przedstawiciele PSP z Kołobrzegu – kpt.
inż. Krzysztof Azierski z wydziału operacyjno-technicznego oraz  kpt. mgr. Marek Huszla dowódca JRG. Na
zakończenie ćwiczeń druhowie OSP Dygowo, przeprowadzili krótki instruktaż jak należy prowadzić działania przy
samochodzie osobowych podczas używania narzędzi hydraulicznych będących na wyposażeniu jednostek. Po
zakończonych działaniach wszyscy uczestniczy udali się do remizy OSP Wrzosowo, gdzie omówione zostały krok po
kroku prowadzone działania ratownicze.
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03.07.2017r. - Nowe pojazdy dla OSP Dygowo i OSP Czernin.

W ramach udzielonego ogłoszone przetargu dostawy na dwa pojazdy klasy lekkiej
dla jednostek z Dygowa i Czernina w projekcie, którym głównym beneficjentem jest
Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa pn. "Zakup dwóch lekkich wozów strażackich
wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych
przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarach powiatu

kołobrzeskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej złożona została tylko jedna oferta z firmy
Pojazdy Specjalistyczne Bocar Sp. z.o.o z Wrzosowa (Korwinów ul. Okólna 15). Wartość zaoferowanych pojazdów to
blisko 1 147 590,00 zł brutto. Wykonawca zaoferował lekki pojazd na podwoziu z 2017 roku na bazie Mitsubishi Fuso
z napędem 4x4 wyposażony m.in. w silnik o mocy 175KM i Euro 5 z gwarancją na podzespoły 24 miesiące i kabinę
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modułową w układzie 1+1+4. W dalszej części oferty można znaleźć informacje o wyposażeniu pojazdu w skład
którego wchodzą m. in. geolokalizator, kamera cofania, odcinki wężowe W75 i 52, szybkie natarcie o długości 60
metrów zakończone prądownicą o wysokim ciśnieniu z możliwością zwijania elektrycznego, autopompa
dwuzakresowa o wydajności 800dm3, zbiornik środka gaśniczego o pojemności 1000dm3, wyciągarka elektryczną
o uciągu 5,4t, oświetlenie LED, sprzęt łączności radiowej, latarki, torba PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami
Kramera, maszt oświetleniowy LED czy zestaw ratownictwa drogowego – agregat hydrauliczny, rozpieracz
ramieniowy wraz z nożycami. Termin realizacji dostawy określony przez zamawiającego przypada na 30 września
br., jednak już dziś poniżej przedstawiamy zdjęcia prototypu ww. pojazdu który został zaprezentowany przez ww. firmę
na tegorocznych targach bezpieczeństwa pożarniczego Ifre-Expo 2017 w Kielcach.

  

30.06.2017r. - Podtopienia w miejscowości Wrzosowo.

Długotrwałe i intensywne  opady deszczu jakie przeszły w piątek na gminą Dygowo,
spowodowały, że w miejscowości Wrzosowo niedrożne lub niewydolne przepusty i
studzienki były przyczyną podtopień piwnic w dwóch budynkach wielorodzinnych oraz
czterech posesji położonych przy wjeździe od strony Dygowa. Sytuacja ta postawiła w
gotowości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy i nie tylko. W
działaniach ratowniczych uczestniczyło blisko 60 strażaków z jednostek OSP
Dygowo, OSP Wrzosowo i OSP Czernin, pojazd techniczny sieci wodno

kanalizacyjnej z MWiK w Kołobrzegu, zarządzanie kryzysowe na czele z wójtem gminy oraz dowódca i dwa zastępy
JRG Kołobrzeg. Sytuacja w godzinach wieczornych była już na tyle poważna, że do działań zadysponowano
dodatkowe siły i środki w postaci strażaków z OSP Ustronie Morskie oraz OSP Gościno. Głównymi zadaniami
strażaków było zabezpieczenie budynków przy pomocy worków z piasku przed dostaniem się do nich wód oraz
wypompowanie już wcześniej zalanych pomieszczeń. Działania trwały do późnych godzin nocnych. Na tą okoliczność
gmina w miejscowej świetlicy zorganizowała ciepły posiłek dla wszystkich biorących udział w działaniach. Foto.
Marek Kawęcki portal www.gminadygowo.pl.
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24.06.2017r. - Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Karcinie.

W sobotę 23 czerwca br., na stadionie sportowym w Karcinie zorganizowane zostały
Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze OSP Powiatu Kołobrzeskiego. Do
rywalizacji stanęły zarówno drużyny męskie – OSP Korzystno, Rusowo, Siemyśl,
Czernin, Gorawino, Gościno, Świecie Kołobrzeskie, Karcino oraz kobiece – OSP
Siemyśl, Kukinia, Rusowo, Karcino i Dygowo. Po wprowadzeniu na płytę boiska
p rze z tegorocznych organizatorów wszystkich drużyn został złożony meldunek
prezesowi ZORP RP w Kołobrzegu o gotowości do rozpoczęcia zawodów. Sportowe

zmagania zawodników w sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami i w ćwiczeniu bojowym, obserwowane były
przez zaproszonych gości wśród których byli m.in. Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski, zastępca wójta Gminy
Kołobrzeg – Maciej Bejnerowicz, z-ca komendanta powiatowego PSP w Kołobrzegu – Andrzej Gołdyn. W
tegorocznych zawodach w kategorii seniorów równych sobie nie mieli ochotnicy z OSP Korzystno, a w kategorii
kobiet OSP Rusowo. To właśnie te drużyny będą rywalizowały i reprezentowały powiat kołobrzeski podczas
zawodów wojewódzkich. Reprezentanci Gminy Dygowo, w tym roku mimo włożonego wysiłku musieli ustąpić
lepszym zajmując tym samym odpowiednio siódme i piąte miejsce.

Zestawienie zbiorcze wyników:

Zajęte miejsce Seniorzy Kobiety
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1. OSP Korzystno OSP Rusowo

2. OSP Rusowo OSP Siemyśl

3. OSP Gorawino OSP Karcino

4. OSP Siemyśl OSP Kukinia

5. OSP Karcino OSP Dygowo

6. OSP Świecie Kołobrzeskie  

7. OSP Czernin  

8. OSP Gościno  
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04.06.2017r. - Pożar garaży w Gąskowie.

Dziś przed południem Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa zadysponowana została
do pożaru garaży w miejscowości Gąskowo. W niespełna  po 10 min od zgłoszenia
strażacy z Dygowa byli już na miejscu. Po rozpoznaniu okazało się , że pożarem
objęta jest już połowa budynku zaadaptowanego na dwa garaże, a właściciel w
ostatniej z chwili zdążył wyprowadzić dwa samochody osobowe marki BMW i
Polonez znajdujące się wewnątrz. Działania strażaków polegały na podaniu dwóch
porodów wody w natarciu, wydostaniu i zabezpieczeniu dwóch butli z gazami

technicznymi oraz pomoc w uprzątnięciu miejsca pożaru. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy maszyny
oraz narzędzia elektromechaniczne znajdujące się wyposażeniu. W działaniach które trwały ponad godzinę
uczestniczyły również dwa zastępy JRG Kołobrzeg oraz policja.
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03.06.2017r. - Pszczoły we Włościborzu.

W godzinach popołudniowych zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa
zadysponowany został do miejscowości Włościbórz, gdzie na jednej z posesji wśród
drzew wylęgło się gniazdo pszczół. Zadaniem zastępu było usunięcie powstałego
gniazda oraz wywiezienie w bezpieczniejsze miejsce zdalna od dzieci. Działania
trwały ok. 1 godziny i brało w niej udział sześciu strażaków ratowników.

 

  

  

27.05.2017r. - Gminne zawody sportowo-pożarnicze.

W sobotę 27 maja br., na stadionie w Dygowie  odbyły się Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze. Do rywalizacji stanęły drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców oraz
seniorów kobiet i mężczyzn z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dygowo. Po
wprowadzeniu na płytę boiska wszystkich drużyn dh. Wojciech Różycki złożył
meldunek Prezesowi ZOSP RP w Kołobrzegu o gotowości do rozpoczęcia zawodów
sportowo –pożarniczych. Prezes ZOSP RP w Dygowie dh. Marcin Tekiel uczcił minutą
ciszy poległych dwóch strażaków w wieku 26 i 29 lat z Jednostki Ratowniczo –

Gaśniczej nr 1 w Białymstoku, który wypełniając swoje obowiązki 25 maja br. oddali życie w służbie. Po apelu
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nastąpiło losowanie drużyn i przystąpiono do rywalizacji. W tegorocznych zawodach najlepszą drużyna w śród
seniorów okazała się jednostka OSP Czernin (mężczyźni) i OSP Dygowo (kobiety), natomiast z pośród startujących
MDP: OSP Dygowo (chłopcy i dziewczęta).
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26.05.2017r. - Mecz OSP Dygowo - FF Schwerin.

W piątkowe popołudnie punktualnie o godzinie 17:00 rozegrany został mecz piłki
nożnej na stadionie przy orliku pomiędzy OSP Dygowo z FF Schwerin (OSP
Schwerin). Spotkanie to było przywitaniem przyjaciół z Niemiec z zaprzyjaźnionej
gminy, z którą od laty strażacy współpracują. Z racji na panujący upał tego dnia miecz
był dość ciężki dla obu drużyn, a strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa
musieli uznać wyższość gości i zakończyć zmagania z wynikiem 2:4 dla FF Schwerin.
OSP Dygowo reprezentowali: Tekiel, Różycki, Stachowski, Maszka, Łopiński,

Winiarski, Dymecki, Dziuba, Galek.
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20.05.2017r. - Smocze Łodzie 2017.

W sobotni poranek 20 maja po raz kolejny Liga Morska i Rzeczna wraz z przyjaciółmi
zorganizowała regaty Smoczych Łodzi na rzece Parsęta przy Bulwarze Marynarzy w
Kołobrzegu. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
z Dygowa wystawiła swoją drużynę. Podczas zmagań na rzece zmierzyć się musieli z
drużyną kibiców Kotwicy Kołobrzeg – Sportowa Kotwica. W startach swój udział
zapisało, aż 18 drużyn w tym dwie drużyny z gminy Dygowo. Podczas startu OSP
Dygowo uzyskało wynik czasowy 1:29.73 co dało szóste miejsce wśród wszystkich

startujących.  Liderem tej edycji i za razem zwycięzcą okazała się drużyna Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu,
która uzyskała czas 1:27.66.
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13.05.2017r. - Motoserce 2017.

Motoserce jest ideą wynikającą z potrzeby serca i z chęci działania. Akcja ma celu
zwrócenia uwag na brak tego cennego daru jakim jest krew w polskich szpitalach
oraz idee propagowania krwiodawstwa. Obejmuje swoim zasięgiem zarówno duże
miasta, jak i małe miasteczka. W sobotę na zaproszenie klubu Voyager jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie przyłączyła się do tej szczytnej zbiórki krwi na
Skwerze Pionierów w Kołobrzegu w sile dh. Michała i Marcina Andrusieczko,

Wojciecha Stachowskiego, Piotra Galka i Arkadiusza Makowskiego. Podczas tego dnia wszyscy uczestnicy mogli
zapoznać się ze sprzętem strażackim i poznać samą pracę strażaka. Ponadto organizowana była loteria fantowa w
której główną nagrodą do wygrania był skuter, stoiska gastronomiczne, przejażdżki motorem, koncerty i zabawy dla
najmłodszych. Foto by OSP Dygowo oraz portal miastokolobrzeg.pl.
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13.05.2017r. - Gminne obchody Dnia Strażaka.
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O godzinie 15:30 w sobotnie popołudnie przemarszem jednostek OSP z terenu
gminy Dygowo do kościoła rozpoczęły się gminne obchody Dnia Strażaka. Na czele z
prezesem gminnym sztandary OSP Dygowo, OSP Wrzosowo oraz OSP Czernin,
druhny i druhowie oraz zaproszeni goście wspólnie uczestniczyli w mszy świętej
celebrowanej właśnie z tej okazji w intencji strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych
i ich rodzin. Tematem przewodnim kazania księdza Piotra Niedźwiadka był św.
Floriann patron wszystkich strażaków. Podczas mszy dokonano poświęcenia figurki

św. Floriana, która stanie przed siedzibą jednostki OSP w Dygowie w specjalnie do tego przygotowywanej gablocie.
Po zakończeniu mszy wspólnie wszyscy wyruszyli w kierunku Placu Wolności, gdzie wykonali wspólne pamiątkowe
zdjęcie , a następnie przemarszowali w miejsce spotkań na wspólnego grilla i zabawę.
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03.05.2017r. - Pożar w Bardach.

W godzinach popołudniowych zastęp strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z
Dygowa zadysponowany został do miejscowości Bardy – droga w kierunku
Miechęcina, gdzie według zgłoszenia widoczne były wydobywające się kłęby dymu.
Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu okazało się, że na jednej z posesji wypalane
był pozostałości po ścince drzew iglastych przez obywateli Ukrainy. Działania
strażaków polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu w miejsca wypalania
ścinek. Właściciel posesji został pouczony o ewentualnych konsekwencjach za tego

typu działania oraz, że obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania. Z małymi problemami, ale szczęśliwie po
zakończeniu działań zastęp udał się do remizy. Działania trwały około godziny.

  

  

  

01.05.2017r. - Kolizja na DW 163 w miejcowości Pyszka.
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Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w godzinach wieczornych 1 maja
br.,  doszło na DW 163 w miejscowości Pyszka. Kierujący pojazdem osobowym
marki Volkswagen Bora na tablicach rejestracyjnych powiatu gryfickiego podczas
manewru wyprzedzania kolumny pojazdów musiał ratować się ucieczką przed
zderzeniem z innym pojazdem, tym samym złapał pobocza i uderzając o skarpę
koziołkował zatrzymując się na boku pojazdu. Kierowcy i pasażerce udało się
wydostać z pojazdu o własnych siłach. Zadaniem zastępu OSP Dygowo było

zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatora, zabezpieczenie instalacji LPG oraz udzielenie
kwalifikowanej pierwszej pomocy pasażerce, która skarżyła się na ból odcinka szyjnego kręgosłupa. Po dojeździe
ZRM została przekazana ratownikom medycznym, po czym na własną prośbę nie została przetransportowana do
szpitala celem wykonania dodatkowych badań. Przyczyny kolizji bada policja. Siś: OSP Dygowo, JRG Kołobrzeg,
ZRM, policja.

  

  

19.04.2017r. - Pożar sadzy we Włościborzu.

O godziny 14:05 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa zadysponowany został
do pożaru sadzy kominowej w miejscowości Włościbórz w jednym z domów. Po
dotarciu na miejsce i rozpoznaniu ustalono, że przewód kominowy jest kompletnie
zatkany, a na domiar złego wyczystka została zamurowana. W takiej sytuacji
działania polegały na utworzeniu otworu umożliwiającego usunięcie
nagromadzonego osadu ze ścianek komina, wygaszeniu piecyka, udrożnieniu

przewodu kominowego oraz wydaniu zakazu użytkowania piecyka do czasu uzyskania odpowiedniego
zaświadczenia zezwalającego na użytkowanie przewodu kominowego z uwagi na jego fatalny stan techniczny. W
działaniach uczestniczył także zastęp JRG z Kołobrzegu.

Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Pyszka DW163/1.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Pyszka DW163/2.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Pyszka DW163/3.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Pyszka DW163/4.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Pyszka DW163/5.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Pyszka DW163/6.jpg
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


     

 

15.04.2017r. - Wypadek w Kołobrzegu.

Cztery zastępy z JRG Kołobrzeg oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa brały udział
w usuwaniu skutków wypadku, który miał miejsce w godzinach popołudniowych na
u l . Krzywoustego w Kołobrzegu. Doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów -
osobowego Daewoo i ciężarowego Mercedesa. Jak wynika z relacji świadków
kierująca samochodem osobowym na łuku drogi nagle zjechała na przeciwległy pas
drogi i uderzyła w bok ciężarówki. Szczegóły wypadku ustala kołobrzeska policja. W
wyniku zderzenia w samochodzie ciężarowym doszło do rozszczelnienia zbiornika z

olejem hydraulicznym, który częściowo wyciekł na jezdnię i pobocze drogi. Działania straży polegały na
zabezpieczeniu uszkodzonych pojazdów, w tym wycieku substancji ropopochodnej z uszkodzonego zbiornika
s am ochodu ciężarowego. Ranną 31-letnią kobietę, która podróżowała samochodem osobowym, ratownicy
medyczni przetransportowali do kołobrzeskiego szpitala.
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12.04.2017r. - Kolizja na DW163

12 kwietnia br. około godziny 15:50 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa
zadysponowany został do kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej nr 163 w
miejscowości Stramnica. Kierujący pojazdem marki Seat Leon nie dostosował
prędkości do panujących warunków na drodze i straciła panowanie nad pojazdem
 skutkował czego było dochowanie pojazdu. W wyniku tego zdarzenia kierujący nie
odniósł poważnych obrażeń i  o własnych siłach wydostał się z samochodu.

Działania strażaków polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz
odwrócenia pojazdu na koła. Na miejscu działał również zastęp JRG Kołobrzeg oraz policja.

  

30.03.2017r. - MEC 2017.
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W dniu 30 marca br. na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w
Kołobrzegu, przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem
"MEC 2017". Głównym organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy współudziale Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz MEC. We wspólnych ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Komendy
Powiatowej PSP, Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kołobrzegu, Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu kołobrzeskiego, włączonych do Krajowego

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz zastęp Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" z Kołobrzegu. Podczas
ćwiczeń wykorzystano 12 zastępów ochrony ppoż. w tym 10 samochodów gaśniczych w łącznej obsadzie 53
strażaków. Według założeń ćwiczebnych na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej doszło do zapalenia się
hałdy węgla. Rozmiary i intensywność pożaru wymusiły zadysponowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej z
terenu całego powiatu. W wyniku niekorzystnego splotu wydarzeń doszło do zasłabnięcia pracownika wykonującego
prace konserwacyjne na galerii komina znajdującego się na terenie zakładu. Dodatkowo wytworzona w wyniku
pożaru chmura dymu rozprzestrzenia się na pobliskie tereny uzdrowiskowe jak i osiedla mieszkalne.
Ćwiczenie realizowane było w formie symulowanych działań ratowniczo - gaśniczych oraz ćwiczenia aplikacyjnego
prowadzonego równocześnie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Zgodnie z założeniami główne cele przeprowadzonych ćwiczeń skierowane były na:
a) w odniesieniu do struktur zarządzania kryzysowego (aplikacyjnie):
cel główny: realizacja procedur przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia pożarowe zakładów i obiektów
przemysłowych, w tym: • zgrywania na szczeblu powiatowym działań jednostek krajowego systemu ratowniczo -
gaśniczego z właściwymi służbami, inspekcjami, strażami i innymi podmiotami, w sytuacji wystąpienia pożaru
zakładów i obiektów przemysłowych;
• sprawdzenie wypracowanych procedur do działania w sytuacjach kryzysowych i zachowań na wypadek
rzeczywistych zdarzeń związanych z pożarem zakładów i obiektów przemysłowych;
b) w odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej (praktycznie):
cel główny: doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas wystąpienia pożaru na terenie zakładu/obiektu
przemysłowego, w tym: • doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych w ramach KSRG oraz
doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP;
• sprawdzenie w praktyce różnych metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia
wielkopowierzchniowych pożarów na terenach zakładów/obiektów przemysłowych,
• doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na wysokości przez specjalistyczną grupę
ratownictwa wysokościowego (SGRWys) z JRG Kołobrzeg, 
• doskonalenie alarmowania, dysponowania, sił i środków PSP,
• doskonalenie metodyki organizacji zaopatrzenia wodnego na znaczne odległości przy dużym zapotrzebowaniu na
wodą gaśniczą,
• doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystywania łączności współdziałania i dowodzenia.
Po zakończeniu ćwiczeń wstępnego podsumowania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu bryg.
Krzysztof Makowski. Zarówno uczestnicy, rozjemcy jak i organizatorzy ćwiczeń zwracali uwagę, że ze względu na
specyfikę zdarzeń powstałych na terenie dużych zakładów (obiektów) przemysłowych wspólne ćwiczenia są
potrzebne i powinny być przeprowadzane cyklicznie. (info www.psp.kolobrzeg.pl)
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26.03.2017r. - Pożar altany we Wrzosowie.
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Po raz kolejny jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa zadysponowana
została do pożaru altany w miejscowośći Wrzosowo. Po dotarciu na miejce i
rozpoznaniu okazała się, że przyczyną całego zamieszania jest nieumyślne
wypalanie traw na jednej z posesji w wyniku czego ogień przeniósł się na dwie
altany ogrodowe z czego jedna spłonęła doszczętnie. Jako pierwszy zastęp na
miejscu jedostka OSP Dygowo podjeła działania zmierzające do ugaszenia
istniejącego ognia. Na miejsce zadysponowano równolegle również jednostkę OSP

Wrzosowo, która jako druga dotarła na miejsce i wsparła działania. Dowódca JRG Kołobrzeg po otrzymanym
raporcie z działań poprosił SK PSP w Kołobrzegu o zadysponowanie policji, która ukarała niesfornego wypalacza
mandatem karnym.

  

  

25.03.2017r. -Eliminacje powiatowe turnieju OTWP.

W dniu 25 marca 2017 r. przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zawody rozgrywane były na
terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Coroczny turniej jest
podstawową formą działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Młodzież wykazuje się w nim znajomością przepisów, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej. Z siedmiu gmin powiatu kołobrzeskiego do eliminacji powiatowych
zakwalifikowało się 21 uczestników. Rywalizowali oni w trzech grupach wiekowych: szkoły

podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestników turnieju przywitali: Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu – druh Bogusław Grygiel i Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Kołobrzegu – st. kpt. Andrzej Gołdyn. Zaszczyt reprezentowania powiatu kołobrzeskiego podczas eliminacji
wojewódzkich, które zostana przeprowadzone w dniu 23 kwietnia br. w Połczynie Zdroju, przypadł tylko zwycięzcom w
poszczególnych grupach: Miłoszowi Dziubie z Dygowa (Zespół Szkół w Dygowie), Adrianowi Biernatowi z Charzyna
(Gimnazjum Nr 1 w Kołobrzegu) i Michałowi Kaliniukowi z Czernina (Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w
Kołobrzegu).  W ścisłej czołówce znaleźli się również: Grzegorz Głogowski ze Stojkowa (Zespół Szkół w Dygowie) i
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Kacper Maślany z Mołtowa (Zespół Szkół w Gościnie) w grupie szkół podstawowych, Rafał Kołtak z Siemyśla
(Zespół Szkół w Siemyślu) i Dawid Strzechmiński z Rymania (Zespół Szkół w Rymaniu) w grupie gimnazjów, Kamila
Gajewska z Połczyna Zdroju (Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie). Atrakcyjne nagrody zwycięzcom i uczestnikom
Turnieju ufundowali: Starosta Kołobrzeski Wójt Gminy Rymań i Wójt Gminy Kołobrzeg. Podsumowania turnieju oraz
wręczenia nagród dokonał osobiście Starosta Kołobrzeski druh Tomasz Tamborski. W ocenie komisji sędziowskiej
pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu druha Mirosława
Zalewskiego, poziom przygotowania młodzieży w tej specyficznej dyscyplinie, w roku bieżącym był bardzo wysoki.
Zwycięscom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na eliminacjach wojewódzkich.

  

  

18.03.2017r. - Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 rok.

18 marca br., na świetlicy wiejskiej w Dygowie o godzinie 18: 30 odbyło się walne
zebranie sprawozdawcze za rok 2016 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Wśród
zaproszonych gości oprócz druhów i druhen oraz członków MDP znaleźli się:
Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu - bryg. Krzysztof Makowski, wójt gminy -
Grzegorz Starczyk, przedstawiciel ZG ZOSP RP - Przemysław Głogowski, specjalista
ds. OSP w UG Dygowo - Emilia Królik. Po przywitaniu wszystkich gości prezes OSP
Dygowo Marcin Tekiel przedstawił propozycje odnośnie przewodniczącego zebrania

oraz protokolanta. Jednogłośnie zostali nimi Marcin Tekiel oraz Bartłomiej Maszka. W dalszej części odbyło się
ślubowanie na nowych członków, po czym przewodniczący przedstawił porządek zebrania oraz poprosił o
przeczytanie sprawozdań dotyczących działalności OSP, finansowości oraz komisji rewizyjnej.  Po zapoznaniu się z
przeczytanymi dokumentami obecni na sali członkowie jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania udzielili
absolutorium obecnemu zarządowi. Po tym punkcie zebrania głos zabrali druhowie Izabela Skiba oraz Szymon
Skiba, którzy złożyli rezygnację z pełniących funkcji w zarządzie. W wyniku takiej sytuacji przewodniczący, a tym
samym prezes zarządu OSP Dygowo ogłosił 10 minutową przerwę. Po wznowieniu zebrania prezes OSP Dygowo
Marcin Tekiel ogłosił poddanie pod głosowanie uchwały dotyczącej obecnego składu zarządu, oświadczając tym
samym, iż zarząd nie uzupełni składu do czasu zebrania wyborczego. Poddana uchwała została zaopiniowania
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jednogłośnie na tak.  Podczas dyskusji w wolnych wnioskach poruszono między innymi tematy związane z zbyt niską
wypłatą ekwiwalentu za udział w ćwiczeniach, dalsze losy samochodu gaśniczego GCBA marki Jelcz, który od
ponad trzech lat wycofany jest z podziału bojowego, jak i tematy bieżący odnośnie planów zakupowych w drodze
przetargu dwóch lekkich samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek OSP Dygowo i OSP Czernin.

  

  

  

17.03.2017r. - Gminne eliminacje turnieju OTWP.

W świetlicy we Wrzosowie odbyły się  eliminacje gminne OTWP pod nazwą „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Dygowa i Wrzosowa
mieli do rozwiązania testy, w których musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Najlepsze wyniki kwalifikujące do turnieju powiatowego osiągnęli:
Kacper Tekiel z gimnazjum i Miłosz Dziuba ze szkoły podstawowej. Swoich sił w
rozwiązywaniu testów próbował także wójt Grzegorz Starczyk. Wszyscy uczestnicy,
opiekunowie oraz wójt zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, natomiast zwycięscy

otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Dygowo. Foto: portal gminadygowo.pl.
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13.03.2017r. -Pożar nasypu kolejowego.

O godzinie 15:47 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa zaalarmowany
został przez SK PSP w Kołobrzegu o pożarze nasypu kolejowego w kierunku
miejscowości Syrkowice jadąc od strony dworca PKP w miejscowości Wrzosowo.
Po do darciu na miejsce wskazane przez dyżurnego SK PSP okazało się, że
pożarem objęty jest nasyp o łącznej powierzchni ok. 30 arów. Po przekazaniu
informacji jak wygląda sytuacja całą powierzchnię zlano wodą. W akcji uczestniczyli:
M. Tekiel. D. Szeloch, M. Andrusieczko, P.Galek, Ł. Łomański oraz K. Wołodkowicz.
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04.03.2017r. -Turniej siatkarski pn.: "Lepszy set niż Seta".

Już po raz piąty 4 marca br. odbył się turniej piłki siatkowej „Lepszy set niż Seta”,
zorganizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i klub siatkarski Grot
Dygowo. Ideą turnieju jest promocja trzeźwości i aktywnego trybu życia, ze
szczególnym ukierunkowaniem na grę w piłkę siatkową. Podtrzymując idę startów z
lat poprzednich i w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa wystawiła swoją
drużynę w składzie: Marcin Tekiel, Łomański Michał, Andrusieczko Mirosław,
Andrusieczko Marcin. Turniej ten, był także okazją do podsumowaniem Gminnej Ligi

Siatkarskiej w tegorocznym sezonie. Jak się okazało nasza drużyna podtrzymała passę na podium i uplasowała się
na trzecim miejscu. Tegorocznym tryumfatorem zaś rozgrywek w turnieju „Lepszy set niż Seta” została drużyna
Leidis, która w finale pokonała naszą drużynę 25 do 21. Zwycięskim panią gratulujemy i dziękujemy za miłą zabawę
w szczytnym celu. Klasyfikacja  końcowa turnieju przedstawiała się następująco:
I miejsce – Lejdis
II miejsce – OSP Dygowo
III miejsce – Wrzosowo
IV miejsce – Radni
V miejsce – Kilersi
VI miejsce – reprezentacja Urzędu Gminy

  

  
Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Wrzosowo 13.03.2017/7.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Wrzosowo 13.03.2017/8.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Wrzosowo 13.03.2017/9.jpg
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Set 04.03.2017/1.JPG
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Set 04.03.2017/2.JPG
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Set 04.03.2017/3.JPG
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Set 04.03.2017/4.JPG
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Set 04.03.2017/5.JPG
http://www.osp.dygowo.pl/zdjecia/Set 04.03.2017/6.JPG
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


  

28.02.2017r. - Pożar traw.

Około godziny 11:00 zastęp OSP Dygowo w sile sześciu ratowników udał się alarmowo do
pożaru traw w miejscowości Wrzosowo. Po dotarciu na miejsce i zdaniu relacji z zastanej
tytuacji do dyżurnego SK PSP w Kołobrzegu przystąpiono do działań. Działania w głównej
mierze polegały na zagaszeniu zarzewia ognia przy pomocy sprzętu podręcznego - tłumic.
Czas trwania działań gaśniczych to około jedna godzina.

 

18.02.2017r. - Kolejny pożar sadzy w kominie.
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O godzinie 18:33 zastęp GBA z OSP Dygowo zadysponowany został do pożaru sadzy
w kominie w domu wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 22 w Dygowie. Po dojeździe na
miejsce i przekazaniu sytuacji do SK PSP z Kołobrzegu zadysponowane zostały
dodatkowe siły w postaci SD 37 oraz GBA z JRG Kołobrzeg. Po wnikliwych
oględzinach miejsca działań okazało sie, że nie ma możliwości wybrania popiołu z
przewodu kominowego, gdyż budynek nie posiadał wyczystki. Celem wykonania
działań zastęp OSP Dygowo zmuszony był do rozebrania części pieca kaflowego. Po

zażegnaniu zagrożenia oraz udrożnieniu komina wydano zakaz użytkowania pieca do czasu uzyskania
odpowiedniego pozwolenia. W budynku nie stwierdzono obecności CO2.

  

 

16.02.2017r. - Pożar traw i trzcin.

O godzinie 14:19 zastępy GBA z OSP Dygowo oraz JRG Kołobrzeg zadysponowane zostały
do pożaru traw i trzcin w miejscowości Łykowo. Po dojeździe na miejsce zastępów okazało
się, że pożarem objęta jest powierzchnia ok. 0,5h. Ogień ugaszono za pomocą tłumic oraz
szybkiego natarcia. Działania trwały ok. 1 godziny. W związku ze zbliżającym się sezonem
na wypalanie traw i nieużytków przypominany, że czyn ten jest ścigany z kodeksu wykroczeń
i podlega każe grzywny do 5 tysięcy złotych oraz kodeksu karnego w wyniku skończenia się
pożarem okolicznych zabudować lub narażenia na utratę życia i zdrowia osób lub ich mienia

podlega każe pozbawienia wolności do 10 lat.

09.02.2017r. - Pożar domu.
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W późnych godzinach wieczornych 9 lutego br., około godziny 22:30 jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie zaalarmowana została przez SK PSP w
Kołobrzegu o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czernin. Natychmiast
po odebraniu zgłoszenia po niespełna jednej minucie zastęp w pełnym składzie
udał się alarmowo na miejsce zgłoszenia. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu
okazało się, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej, które

doprowadziło do powstania ognia i zadymienia pomieszczeń mieszkalnych. Zadania w głównej może skupiły się na
oczyszczeniu pomieszczenia w którym powstał ogień elementów drewnianych, zagaszenie zarzewia ognia oraz
przewietrzenie pomieszczeń z dymu. W wyniku tego zajścia, żaden mieszkaniec nie potrzebował specjalistycznej
pomocy medycznej. Dowódca JRG wydał zakaz użytkowania instalacji elektrycznej do czasu uzyskania
odpowiedniego pozwolenia przez odpowiednie służby. Siś: SD37, GBA i GCBA JRG Kołobrzeg oraz GBA OSP
Dygowo.

03.02.2017r. - Pożar sadzy w kominie w budynku starej poczty.

Po godzinie 17:00 jednostka OSP Dygowo zadysponowana została do pożaru sadzy
w kominie w miejscowości Dygowo na ulicy Głównej - budynek dawnej poczty. Po
dotarciu na miejsce i rozpoznaniu ustalono, że w wyniku niedrożnego przewodu
kominowego pożarem zajęta jest zalegająca w nim sadza. Po przekazaniu informacji
do SK w PSP Kołobrzeg przystąpiono do działań. W głównej mierze działania
polegały na wykonaniu tzw. wyczystki kominowej w pomieszczeniu piwniczym oraz za
pomocą wysięgnika i sprzętu kominiarskiego miarę możliwości udrożnienie

przewodu kominowego. Po dokonaniu pomiarów na stężenie tlenku węgla wystawiono zakaz użytkowania piecyka
do czasu dokonania odpowiednich napraw oraz przeglądu kominiarskiego. W działaniach trwających ponad dwie
godziny uczestniczyli także: GBA i SD 37 z JRG Kołobrzeg.
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11.01.2017r. - Złe warunki pogodowe.

Duże opady śniegu, mróz i porywisty wiatr utrudniały lub uniemożliwiały korzystanie z dróg
publicznych co spowodowało uruchomienie alarmu gotowości bojowej w jednostce OSP
Dygowo. Około godziny 17:30 zastęp GBA został zadysponowany przez SK PSP w
Kołobrzegu do miejscowości Świelubie, gdzie na nieodśnieżonym odcinku drogi utknął
autobus szkolny wraz z dziećmi. Po dojeździe na miejsce okazało się, że pomocy kierowcy
udzielili mieszkańcy. Po przekazaniu sytuacji do SK PSP w Kołobrzegu zastęp został
zadysponowany do Bard, gdzie na drodze Bary – Miechęcino utknęła kobieta w

samochodzie osobowym marki Citroen Picasso wraz z synem. Mimo dużych zasp i porywistego wiatru kobietę
udało się wydostać i doprowadzić na posesję. Działając w ramach sztabu kryzysowego powołanego przez Wójta
Gminy Dygowo, do późnych godzin nocnych, wspólnie ze Strażą Gminną monitorowaliśmy sytuację czekając w
ciągłej gotowości bojowej. Foto Straż Gminna.

  

03.01.2017r. - Zadymienie domu wielorodzinnego w Jazach.
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W godzinach wieczornych jednostka OSP Dygowo została zadysponowana do
pożaru domu w miejscowości Jazy. Jak się okazało po przybyciu na miejsce
zdarzenia i rozpoznaniu to nie pożar był sprawcą postawienia wszystkich służb na
nogi lecz nieszczelny przewód kominowy, który spowodował duże zadymienie,
wskazujące, że gdzieś rozwijający się pożar. Po przeprowadzeniu kontroli na

natężenie tlenku węgla zwanym potocznie czadem oraz udrożnieniu przewodu kominowego służby wrócił do swoich
siedzib. Na miejscu KDR zakazał dalszego użytkowania piecyka i komina do czasu uzyskania odpowiedniego
pozwolenia. SiS: GCBA JRG Kołobrzeg, SD-40 JRG Kołobrzeg, OSP Wrzosowo, OSP Dygowo, Straż Gminna,
Pogotowie, Policja.

 

02.01.2017r. - W nowym roku małe zmiany.

Drodzy druhowie i druhny, mieszkańcy gminy Dygowo oraz przyjaciele naszego
stowarzyszenia. W nadchodzącym roku w imieniu własnym oraz zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dygowie chciał bym życzyć Wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń,
grubszego portfela J, a przede wszystkim zdrowia i tyle samo powrotów co wyjazdów. Jak to
często bywa w nowym roku u każdego z nas  z osobna zachodzą pewne zmiany, które są
mniej lub bardziej oczekiwane. Również i na naszym portalu www.dygowo.osp.org.pl jako
administrator postanowiłem wprowadzić pewne zmiany kosmetyczne.  Jak już

zauważyliście bądź i nie z kategorii podstron w Menu zniknęły takie zakładki jak: Akcje i interwencje, Patron,
Galeria, Szkolenia OSP, Jednostki OSP z Gminy Dygowo. Decyzja o ich usunięciu nie była łatwa, lecz trzeba iść z
duchem technologii i zagrożeń z nią związanych. W zeszłym tygodniu na serwerze gdzie przechowywane są pliki
nastąpiła awaria, która spowodowała utrudnienia z dostępem do naszego serwisu, a jak by tego było mało miejsce
przeznaczone na witrynę zostało pomniejszone do 150MB. Z stąd decyzja o usunięciu ww. podstron wraz z Galerią,
która zajmowała większą część domeny na serwerze. Z góry uprzedzam, że sama galeria nie zniknie całkowicie z
naszej strony, gdyż zostanie zastąpiona nową galerią typu Lightbox, która będzie umieszczana pod wszystkimi
ważniejszymi wydarzeniami. Co ze zdjęciami, które sięgają aż siedmiu lat wstecz? Są bezpieczne na nośniku
danych i do wglądy tylko kiedy chcecie. Mam nadzieje, że nowy wygląd i działanie strony Wam się spodoba i
pamiętajcie, że Zawsze jestem otwarty na wasze propozycje i zmiany naszego portalu. Czołem.
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