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Aktualności 2018

27.10.2018r. -Inspekcja gotowości bojowej.

W miniony czwartej (25 października) w Naszej jednostce, KP PSP w Kołobrzegu za
pośrednictwem st. kpt. Marka Huszli oraz kpt. inż. Krzysztofa Azierskiego
przeprowadziła inspekcję gotowości operacyjnej. Celem kontroli było zbadanie czy
jednostka jest zdolna do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych z zachowaniem
standardów proceduralnych nałożonych na jednostkę. Pierwsza część założenia
polegała na zapełnieniu zbiornika wodnego przy użyciu dwóch prądów gaśniczych.
Druga część polegała na ewakuowaniu i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy poszkodowanemu znajdującemu się w garażu. Oprócz prowadzenia akcji
oceniane było alarmowanie jednostki, gotowość operacyjna, stan sprzętu i łączności.
Trzecia i ostatnia część inspekcji składała się testu wiedzy strażaków. Test składał

się z 10 pytań z podziałem na 3 grupy: dowódcy, ratownicy, kierowcy. Każde pytanie oceniane było w systemie od 0
do 1. Taka inspekcja w jednostkach OSP włączonych w struktury KSRG przeprowadzana jest raz do roku. W tym
roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie uzyskała 88 punktów na 100 – dało to Nam drugi wynik w powiecie.
Fotorelacja – Marek Kawęcki portal www.gminadygowo.pl.

  

  

  

21.10.2018r. - Ćwiczenia zgrywające KSRG.
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W dniu wczorajszym (sobota 20.10.18r.) braliśmy udział w ćwiczeniach dla
podmiotów KSRG powiatu Kołobrzeskiego organizowanych przez KP PSP w
Kołobrzegu. Głównym założeniem był wyciek amoniaku w Kołobrzeskiej Fabryce
Lodu. Jako pierwsze na miejsce wycieku dojechały zastępy z JRG, które wyznaczyły
strefę niebezpieczną i ustawiły bramki dekontaminacyjne. W wyniku rozeznania
okazało się, że niezbędna będzie pomoc Kołobrzeskiej Grupy Ratownictwa
Wysokościowego, której zadaniem było ewakuowanie osoby poszkodowanej z

wysokości ok. 10 metrów. Z wody akcje zabezpieczyli strażacy OSP Tryton. Strażacy OSP z Ustronia Morskiego,
Gościna, Starego Borku, Charzyna, Rymania i Siemyśla odpowiedzialni byli za zasilanie wodne (z basenu
portowego i hydrantu). Strażacy z OSP Dygowo, OSP Charzyno i JRG Kołobrzeg działali blisko uszkodzonej
instalacji. Zadaniem rot było unieszkodliwienie zagrożenie, ustawienie kurtyn wodnych, ewakuacja pozostałego
personelu i udzielenia pomocy medycznej osobą poszkodowanym. Po zakończeniu działań dokonano odprawy i
podsumowania prowadzonych działań ratowniczych. Miłym gestem był poczęstunek zorganizowany przez
Kołobrzeskich Producentów Ryb i ich rodziny. Założone ćwiczenie zakończyło się sukcesem, dzięki wysokiemu
wyszkoleniu zarówno strażaków JRG jaki i OSP z powiatu Kołobrzeskiego działających w strukturach KSRG. Foto:
Michał Świderski, OSP Gościno.
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15.10.2018r. - Pożar samochodu osobowego w Stojkowie.

  

29.09.2018r. - Prelekcje z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Miniony czwartek i piątek druhowie ratownicy z OSP Dygowo spędzili wspólnie z
uczniami szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie. Za aprobatą pani
dyrektor szkoły - Magdaleny Skonieczka, przeprowadziliśmy cykl ćwiczeń z
udzielania pierwszej pomocy osobą poszkodowanym w klasach o 1 do 8 oraz
przedszkolnych. W trakcie godziny lekcyjnej uczniowie ćwiczyli samodzielnie i w
parach resuscytacje krążeniowo – oddechową, układanie osoby poszkodowanej w
pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej) oraz poznawali zasady działania AED. Dla

przedszkolaków czekała także mała atrakcja z wozem strażackim, który zajechał na plac apelowy szkoły. Oprócz
poznawania technik udzielania pierwszej pomocy, zapoznali się z pracą strażaka, jago ubiorem oraz sprzętem.
Dzięki słoneczniej aurze mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy, którzy gaszą pożar. Foto: OSP Dygowo.
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26.09.2018r. - Skoczów - pożar drzewa.

  

  

  

22.09.2018r. - Kolizja na szóstym kilometrze DW 163.

Do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem dwóch pojazdów osobowych marki Seat
Ibiza oraz VW Polo doszło na szóstym kilometrze drogi wojewódzkiej 163.
Prawdopodobnie w wyniku pojawienia się zwierzyny leśnej na drodze, przy próbie
manewru omijania doszło do zderzenia na prostym odcinku drogi. W wyniku tego
zajścia ranna został jedna osoba - pasażerka VW Polo, która po przepadaniu przez
ZRM została odwieziona do szpitala w Kołobrzegu, celem dokładniejszych badań.
Oboje kierujący samodzielnie opuścili pojazdy. Dokładne okoliczności kolizji ustala

kołobrzeska policja. W działaniach uczestniczyli: OSP Dygowo (GLBA i GBA), JRG Kołobrzeg, policja, ZRM. Foto:
portal www.miastokolobrzeg.pl.
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22.09.2018r. - Nowy sprzęt dla OSP.

W piątek 21 września na sali wiejskiej w Dygowie miała miejsce uroczystość
przekazania sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Dygowo.
Sprzęt zakupiony został dzięki wsparciu Funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu złożony został przez Urząd Gminy, a
całkowite dofinansowanie jakie gmina otrzymała na ten cel wyniosło 36 650,80 zł, z
czego wkład gminy to tylko 1% (369,20 zł). Dzięki zaangażowaniu wójta i podległych
mu pracowników zakupiono: dwa defibrylatory automatyczne AED (OSP Dygowo,
OSP Wrzosowo), torby medyczne PSP-R1 wraz z kompletem wyposażenia i deską
ortopedyczną (OSP Piotrowice, OSP Stojkowo), dwa maszty w postaci najaśnicy Peli
(OSP Dygowo, OSP Wrzosowo), parawan do odgradzania miejsc wypadków

komunikacyjnych (OSP Dygowo) oraz zabezpieczenie poduszek (OSP Wrzosowo). Przekazania sprzętu dokonał
wójt Grzegorz Starczyk oraz komendant KP PSP w Kołobrzegu st. bryg. Krzysztof Makowski. Warto dodać również,
że nasz jednostka w ostatnim czasie wzbogaciła się również w łódź motorową do ratownictwa na wodzie w ramach
włączenia do kompani powodziowej i specjalizacji ratownictwa wodnego. Foto OSP Dygowo oraz p. Marek Kawęcki
portal www.gminadygowo.pl.

  

  

13.09.2018r. - Wypadek na drodze powiatowej w kierunku Włościborza.

13 września około godziny 18:50 zastępy OSP Dygowo (GBA i GLBA)
zadysponowane zostały do wypadku drogowego na drodze powiatowej w kierunku
Włościborza. Informacja o tym zdarzeniu przyszła z numeru 112. Po dotarciu na
miejsce pierwszego zastępu i wstępnym rozpoznaniu okazało się, że pojazd marki
Vauxhall Vectra B prawdopodobnie podczas mijania się na łuku drogi z jadącym z
naprzeciwka autobusem uderzył w przydrożne drzewo. W pojeździe znajdowały się
dwie osoby. Kierujący samochodem sam opuścił pojazd, natomiast pasażer w

wyniku uderzenia o drzewo i odniesionych ran nie był w stanie się z niego uwolnić. Przy użyciu narzędzi
hydraulicznych ratownicy uwolniono pasażera oraz ponownie przystąpili do kontroli funkcji życiowych, po czym po
zaopatrzeniu medycznym przekazano go ZRM. Przybyła na miejsce policja dokonała kontroli trzeźwości
kierującego, która wykazała około 1 promila alkoholu w organizmie. W działaniach uczestniczyli 2xOSP Dygowo,
JRG Kołobrzeg, 2xZRM, policja. Foto p. Marek Kawęcki portal www.gminadygowo.pl.
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09.09.2018r. -Kolizja w Jazach.

W miejscowości Jazy miała miejsce kolizja drogowa z udziałem jednego pojazdu
osobowego marki Opel Zafira. Kierujący na łuku drogi nie zapanował nad pojazdem
i uderzył w przydrożne drzewo. Po dojedzie na miejsce zdarzenia patrolu ogniwa
drogowego, kierowca podczas badania alkomatem wydmuchał niemal 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Działania przybyłych zastępów OSP polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanemu, odłączeniu akumulatorów w pojeździe.Fotorelacja: OSP Dygowo

(M. Andrusieczko).

  

 

30.08.2018r. - Pomoc ZRM - ul. Kołobrzeska w Dygowie (bloki).

  

28.08.2018r. - Czołowe zderzenie na DW 163.

Około godziny 12:00, 28 sierpnia br., zastęp OSP Dygowo zadysponowany został do wypadku pod Wrzosowem na
drodze wojewódzkiej 163. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do czołowego zderzenia dwóch
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pojazdów: autobusu oraz ciągnika siodłowego z naczepą. W pierwszych minutach
głównym zadaniem przybyłych zastępów było zabezpieczenie miejsca
prowadzonych działań, a następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych
uwolnienie obydwu kierujących pojazdami. W wyniku tego zdarzenia ranne zostały
na szczęście tylko dwie osoby. Kierowca autobusu z uwagi na obrażenia
przetransportowany został w stanie ciężkim przez śmigłowiec LPR do szpitala w
Koszalinie, natomiast drugiego poszkodowanego przetransportowano do szpitala w

Kołobrzegu. Na ta chwilę przyczyny wypadku nie są znane. W działaniach uczestniczyli: OSP Wrzosowo, OSP
Dygowo, JRG Kołobrzeg, ZRM, LPR, policja. Zdjęcia: OSP Dygowo.

  

  
 

  
 

  

22.08.2018r. - Wypadek we Wrzosowie.

Około godziny 2:00 w nocy na drodze wojewódzkiej 163 w miejscowości Wrzosowo
doszło do wypadku z udziałem jednego pojazdu marki VW Golf V na niemieckich
tablicach rejestracyjnych. W wyniku tego zdarzenia ranna została jedna osoba, jak
się okazało obywatel polski na stałe zameldowany w Kołobrzegu. Kierujący
prawdopodobnie z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem
na łuku drogi i uderzając w krawężnik, a następnie w płot dachował. W
prowadzonych czynnościach przez policję okazało się, że kierujący nie posiadał

uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Na czas prowadzonych czynności droga została
zablokowana. SiS: OSP Dygowo, OSP Wrzosowo, JRG Kołobrzeg, policja.
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22.08.2018r. - Wypadek w Niekaninie.

Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku do jakiego doszło na drodze
wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie (gm. Kołobrzeg) 4 sierpnia w godzinach
popołudniowych. W dotąd nie wyjaśnionych okolicznościach doszło tam do
zderzenia dwóch samochodów osobowych – Opla Insignia oraz Renault Kadar. W
działaniach ratowniczych udział brały zastępy z JRG Kołobrzeg oraz OSP Dygowo
oraz służby współdziałające – policja i pogotowie ratunkowe. Okoliczności wypadku
ustala kołobrzeska policja.

  

  

18.08.2018r. - Ponad 31 interwencji związanych z pożarem ścierniska.
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01.08.2018r. - Podwójna interwencja przy pożarze kombajnu.

W minioną niedzielę 29 lipca br., strażacy z OSP Dygowo interweniowali dwa razy
przy pożarze kombajnu, który prowadził prace zbiorowe. Pierwsze zgłoszenie miało
miejsce o godzinie 18:50 w miejscowości Piotrowice, natomiast drugie w Kłopotowie
o godzinie 20:47. Oba te zgłoszenia dotyczyły tego samego kombajnu. W pierwszym
przypadku ogień komory silnikowej został zduszony przy pomocy gaśnicy
proszkowej przez operatora, a następnie po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu
OSP Dygowo przy pomocy środka gaśniczego został on ugaszony całkowicie. Przy

drugim zdarzeniu strażacy ugasili ogień również przy pomocy środka gaśniczego, lecz samo zarzewie maiło miało
swój początek w komorze sitowej. OSP DYGOWO PRZYPOMINA O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
PODCZAS PROWADZONYCH PRAC POLOWYCH. W załączeniu fotorelacja. Zdjęcia OSP Dygowo oraz p. Marek
Kawęcki.

  

  

29.07.2018r. - Hosso Firefighter Combat Challenge (Białogard 2018) - fotorelacja.

  

  

  

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/kombajn/1.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/kombajn/2.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/kombajn/3.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/kombajn/4.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/kombajn/5.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/kombajn/6.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/1.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/2.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/3.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/4.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/5.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/6.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/7.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/8.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/fcc18/9.jpg


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

  

  

  

  

  

23-27.07.2018r. - Pożary ściernisk i nie tylko.

W minionym tygodniu nasza jednostka dysponowana była wielokrotnie do pożarów
na ściernisku podczas prac zbiorowych zbóż. Na miejscu prowadzonych działań
wspólnie pracowały jednostki z Dygowa, Wrzosowa i Czernina oraz JRG z
Kołobrzegu. W wielu przypadkach ogień zaprószony został przez maszyny rolnicze,
ale i także zdarzały się celowe podpalenia. Przypominamy, że podczas prac
polowych należy zachować szczególną ostrożość, przestrzegać zasad BHP, a w
razie potrzeby uzyskania pomocy od strazy pożarnej umożliwić jednostką dotarcie
do zagrożenia. Poniżej fotorelacja ze zdarzeń.
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27.06.2018r. - Pożar budynku gospodarczego w Pustarach.

O godzinie 17:10 do Naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o pożarze opuszczonego
budynku gospodarczego w miejscowości Pustary. Do działań gaśniczych
zadysponowane zostały dwa zastępy OSP Dygowo, OSP Czernin, JRG Kołobrzeg
(GCBA i GBA) i OSP Gościno. Jako pierwsi na miejscu działań, po dokonaniu
rozpoznania podano dwa prądy wody w natarciu z zewnątrz i wewnątrz budynku.  Z
uwagi na brak hydrantu w pobliżu prowadzonych działań dowódca podjął decyzję o
utworzeniu punktu czerpania wody z nad rzeki Parsęta. Główną przyczyna

powstania pożaru było prawdopodobnie podpalenia – sprawę bada policja. Działania trwały ok. 3 godzin. Po
godzinie 22:00 ponownie zostały zadysponowane trzy zastępy do tego samego budynku, gdyż zauważono ogień,
który powstał na pograniczu budynku nieobjętego pożarem. Miejsce działań przekazano protokołem właścicielowi
posesji celem doglądania zabudowań. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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25.06.2018r. - Ćwiczenia nr 2/2018.

W sobotę 23 czerwca na terenie Gminy Kołobrzeg w miejscowości Głowaczewo
przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczne pn. – Pożar torfowiska. Ćwiczenia
zorganizowane były zgodnie z wytycznymi KG PSP w Warszawie przez KP PSP w
Kołobrzegu w związku z panującymi wysokimi temperaturami w całym kraju i
zagrożeniem pożarowym lasów i torfowisk. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki z
powiatu Kołobrzeskiego włączone do KSRG, jak i te z poza systemu należące do
Gminy Kołobrzeg. Głównym założeniem ćwiczeń było podanie dużej ilości wody na

dalekie odległości przy pomocy przepompowywania i przetłaczania wody. Fotorelacja: OSP Dygowo (M.
Andrusieczko).
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22.06.2018r. - Pożar dzikiego wysypiska.

  

  

16.06.2018r. - Pożar lasu.

Podczas zwodów sportowo pożarniczych około godziny 15:18 otrzymaliśmy drugie
zgłoszenie już tego dnia o pożarze, lecz tym razem lasu pomiędzy Pustarami a
Ząbrowem. Zgłoszenie to było na tyle poważne, że do działań zadysponowane
zostały zastępy OSP Dygowo GBA i GLBA, GBA OSP Wrzosowo, GLBA OSP Czernin
oraz GCBA JRG Kołobrzeg. Dojazd do samego zarzewia ognia był bardzo
utrudniony, gdyż samochody poruszały się wąską drogą w głąb lasu na dystans 5
kilometrów. Czas dojazdu od głownej drogi zajął pierwszym zastępom ok. 20 minut.

Po rozpoznaniu, pożarem objęta była powierzchnia ok. 1 hektara poszycia leśnego w tym młody zagajnik.
Dodatkowo działania utrudniało duże zadymienia oraz brak punktu czerpania wody. Podjęto decyzje o budowie linii
zasilającej z rzeki Parsęty, która miała swoje koryto w głąb lasu ok. 600 metrów dalej od miejsca objętego pożarem
oraz tankowaniu GCBA w miejscowości Pustary. Do działań zadysponowano również samoloty gaśnicze: M18
Dromader oraz Mi-2, które łącznie wykonały 6 zrzutów wody. Działania prowadzone były przy współpracy
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nadleśnictwa Gościno do godziny 20:00. Nie wiadomo co był główną przyczyną pożaru. Fotorelacja: OSP Dygowo
(M. Andrusieczko).
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16.06.2018r. - Gminne zawody sportowo - pożarnicze.

W sobotę 16 czerwca 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. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele OSP Kukinia, OSP
Ustronie Morskie, komendy PSP w Kołobrzegu na czele z komendantem oraz
przewodniczący rady Gminy Dygowo wraz z wójtem Gminy Dygowo. Po
wprowadzeniu na płytę boiska wszystkich drużyn złożony został meldunek o

gotowości do rozpoczęcia zawodów sportowo –pożarniczych. Po apelu nastąpiło losowanie drużyn i przystąpiono
do rywalizacji. Jako pierwsze wystartowały drużyny MDP, które pod bacznym okiem sędziów rywalizowali na torze
według regulaminu CTIF. Niestety starty seniorów po sztafecie zostały przerwane pilnym wyjazdem do pożaru lasu
pomiędzy Pustarami a Ząbrowem. W tegorocznych zawodach najlepszą drużyną w śród seniorów okazała się
jednostka OSP Stojkowo, a jako druga była OSP Piotrowice. Obie te jednostki jako jedyne zostały na płycie boiska i
ukończyły konkurencję ćwiczenia bojowego z uwagi na dyskwalifikacje pozostałych drużyn, które prowadziły w tym
czasie działania gaśnicze w lesie. Poniżej krótka fotorelacja. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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10.06.2018r. - Śmiertelny pożar w Radzikowie.

Po godzinie 19:00 zastęp GBA i GLBA zadysponowany został do Radzikowa (Gm.
Kołobrzeg) do pożaru mieszkania przy zbiegu ulic Starynowskiej i Krakowskiej. Po
dotarciu na miejsce działań i rozpoznaniu okazało się, że pożar zdążył już strawić
konstrukcje dachową. W działaniach ratowniczo gaśniczych działały zastępy OSP z
powiatu kołobrzeskiego jak i również PSP. Po opanowaniu ognia w wyniku
prowadzonych działań odnaleziono ciało mężczyzny, który przebywał w tym czasie
na poddaszu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna prowadził prace
modelarskie przy konstrukcji rakiet z materiałami łatwopalnymi, które
prawdopodobnie były główną przyczyna wybuchu i pożaru. Działania trwały do
późnych godzin nocnych. Fotorekacja: Michał Świderski.

  

  

  

  

02.06.2018r. - Dzień Dziecka.
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02.06.2018r. - X Edycja Motoserca.

  

  

  

  

  

  

31.05.2018r. - Boże Ciało 2018.
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22.05.2018r. - Pożar bali siana.

Z niedzieli na poniedziałek nasza jednostka zadysponowana została do pożaru bali
siana w miejscowości Stramnica. Po dojeździe na miejsce, gdzie działał już zastęp
JRG Kołobrzeg okazało się, że pali się około 20 sztuk bali. Działania w głównej
mierze skupione były na oddzielaniu częściowo wypalonych bali od pozostałej
części i ich dogaszanie. SiŚ: JRG Kołobrzeg OSP Dygowo oraz OSP Stary Borek.
Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).

 

  

  

  

22.05.2018r. - Pożar przydrożnego drzewa w Kłopotowie.

  

13.05.2018r. - Gminne obchody Dnia Strażaka.

W dniu wczorajszym we Wrzosowie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Z tej
okazji w kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie o godzinie
16:00 odprawiona została Msza Św. za strażaków przez ks. Kazimierza
Koszykowskiego. Udział w ceremonii  wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu
gminny oraz poczty sztandarowe. Po zakończonej mszy pododdziały udały się pod
remizę OSP Wrzosowo na uroczysty apel. Wśród gości byli m.in. wójt gminy Dygowo-
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Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Dygowo – Artur Wasiewski, radni gminy Dygowo – Robert Jaruzel
oraz Piotr Krzysztofiak. Podczas apelu głos zabrał wójt gminy, który podziękował strażakom za trud i wkład w swoją
służbę, a rodzinom strażaków za wyrozumiałość. Miłym gestem kończącym wypowiedz wójta było wręczenie
prezesom i naczelnikom OSP ubrań ochrony indywidualnej strażaka – potocznie zwanych nomexami. Po
zakończonym apelu wszyscy udali się na wspólne grillowanie. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko). oraz p.
Marek Kawęcki - portal gminadygowo.pl.
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10.05.2018r. - Substancja ropopochodna na DW163.

O godzinie 14:42 zastęp OSP Dygowo zadysponowany został do neutralizacji plamy
substancji ropopochodnej na drodze wojewódzkiej 163 na odcinku od sklepu Dino
do Biedronki w Dygowie. Jak się okazało po rozpoznaniu substancją tą bym olej
silnikowy, który wyciekł z jednego z pojazdów po uszkodzeniu miski olejowej.
Zadaniem zastępu było zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań,
neutralizacja oleju za pomocą środków do tego przeznaczonych oraz przekazaniu
protokołm drogę zarządcy. Działania trwały około godziny. Fotorelacja: OSP Dygowo

(M. Andrusieczko).

  

06.05.2018r. - Wypadek na drodze powiatowej Stojkowo-Kukinka.

Na drodze powiatowej pomiędzy Stojkowem a Kukinką doszło do zderzenia
czołowego dwóch pojazdów osobowych marki Opel Meriva oraz Renault Laguna. W
wyniku tego zdarzenia najciężej ranna została 85 letnia pasażerka Opla, u której
stwierdzono zatrzymanie czynności życiowych. Pomimo kilkunastominutowej
reanimacji na miejscu zdarzenia przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety.

Kierowcy obojgu pojazdów zostali przetransportowani do szpitala, celem wykonania dodatkowych badań. Droga na
czas prowadzonych działań była całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy. W działaniach
uczestniczyły dwa zastępy OSP Dygowo, JRG Kołobrzeg oraz ZRM i Policja. Foto: portal miastokolobrzeg.pl.
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05.05.2018r. - Mecz Przyjaźni w Stojkowie.

W sobotę na boisku w Stojkowie odbył się po raz drugi Mecz Przyjaźni z okazji Dnia
Strażaka pod hasłem „ Nie siedź w domu – bądź aktywny”, który zorganizowali
druhowie z OSP Stojkowo. W zabawie udział wzięły jednostki z Piotrowic, Dygowa,
Wrzosowa i Stojkowa. Po uroczystym przywitaniu i wytłumaczeniu zasad przez
prezesa OSP Stojkowo  Marcina Górniaka, nastąpiło losowania drużyn. Mecze
rozgrywano w dwóch grupach, z których wyłoniono drużyny do półfinału, a następnie
do finału. O puchar OSP Stojkowo w finale walczyli OSP Dygowo I oraz OSP
Stojkowo. Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna z OSP Dygowo I. Inicjatywę
turnieju wspierał także, wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk.  Podczas rozgrywek
najmłodsze pokolenie mogło skorzystać z mini placu zabaw, gdzie przygotowany był

również poczęstunek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju spotkali się przy remizie OSP Stojkowo, gdzie
zjedli przygotowane gorące kiełbaski z grila.

01.05.2018r. - Interwencja w Pomerania Fun Park.

Około godziny 13:00 jednostki OSP z Dygowa i Wrzosowa oraz jednostka JRG
Kołobrzeg interweniowały w Pomerania Fun Park, gdzie awarii uległa jedna z
karuzeli parku na której znajdowały się osoby korzystające z atrakcji parku.
Zadaniem przybyłych jednostek było zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań
oraz pomoc w ewakuacji osób będących w karuzeli za pomocą drabiny pożarniczej.
 Wszystkie osoby bezpiecznie zostały sprowadzone na ziemię, gdzie otrzymały od
właścicieli parku gorącą herbatę i kawę. Działania te były sprawdzianem dla

wszystkich służb ratowniczych. Fotorelacja p. Marek Kawęcki - portal gminadygowo.pl.

  

  

28.04.2018r. - "Nowy" system alarmowania.

Istniejący Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50, który jest
na wyposażeniu Naszej remizy od ponad 15 lat został doposażony w dodatkowy
moduł wraz z syreną elektryczną DSE produkcji firmy Digitex o mocy 900W. Syrena
elektryczna serii DSE służy do generowania alarmów we wszystkich trybach
alarmowania PSP a OSP i Obrony Cywilnej, a także do nagłośnienia systemów
ewakuacyjnych. Jak podaje producent ww. syrena może działać również w
przypadku braku zasilania sieciowego, gdyż system ten wyposażony jest w
niezależne zasilanie – dwie bateria akumulatorowe, ogranicza koszty eksploatacji,
jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne, a co ważniejsze umożliwia nadanie
sygnału alarmowego kierunkowego. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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27.04.2018r. - Kolizja na DW 163.

Około godziny 13:00 na DW 163 nieopodal Łykowa w Gminie Dygowo doszło do
zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. W wyniku tego
zdarzenia ranne zostały dwie osoby – kierowcy, którzy o własnych siłach wydostali
się z pojazdów. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w pojazdach oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy
do czasu przyjazdu ZRM. Sprawę bada policja, która ustala okoliczności zdarzenia.
Droga na czas prowadzonych działań była zablokowana. Fotorelacja p. Marek

Kawęcki – portal gminadygowo.pl.

  

  

11.04.2018r. - Po raz drugi uszkodzona rura z gazem.

Po raz drugi już na ulicy Łukowej w Dygowie uszkodzona została rura z gazem. Do
działań około godziny 15:00 zadysponowane zostały zastępy z OSP Dygowo oraz
JRG Kołobrzeg. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu pierwszych zastępów okazało
się, że w wyniku prowadzonych prac ziemnych uszkodzona została główna nitka
gazociągu – 10 metrów dalej od poprzedniego uszkodzenia, które miało miejsce
dwa tygodnie wcześniej. Prace związane były z przebudową drogi przy nowo
budowanym markecie Dino. W wyniku tego zdarzenia z pobliskim mieszkań

ewakuowano mieszkańców, odłączono zasilanie, a droga wojewódzka 163 została zablokowana na odcinku od
głównego skrzyżowania do bloków. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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08.04.2018r. - Wypalanie traw na nieużytkach.

W ostatnim czasie nasza jednostka kilka razy w ciągu tygodnia dysponowana była
do pożarów traw na nieużytkach w miejscowości Piotrowice oraz Pustary. W wyniku
tych pożarów ogień strawił około 80 arów. Do ugaszenia pożarów użyto tłumic, a
także opryskiwacza spalinowego wyposażonego w zbiornik wodny. Ochotnicza Straż
Pożarna w Dygowie przypomina, że zgodnie z obowiązującym Kodeksem Karnym
za wypalanie traw grozi grzywna do 5 tysięcy złotych, areszt, a w niektórych
skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności do 8 lat. Warto dodać, że
kary nakładane są nie tylko przez funkcjonariuszy policji, a także przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia lub odebrania
dopłat bezpośrednich za dany rok. Przypominamy również, że nie ma tutaj żartów,

bo ogień może w każdej chwili rozprzestrzenić się w niekontrolowany sposób. Z kolei gęsty dym jest zagrożeniem
dla ruchu drogowego na pobliskiej ulicy. Wypalanie traw ma także negatywny wpływ na miejscową florę i faunę.

  

01.04.2018r. - Tridum Paschalne.

Tridum Paschalne jest jednym z najważniejszych świąt liturgicznych dla katolików,
rozpoczynające się w Wielki Czwartek liturgią na pamiątkę ostatniej wieczerzy,
podczas której Jezus Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postacią chleba i wina
swoje ciało i krew. Kolejnym dniem jest Wielki Piątek podczas którego
kontynuowana jest liturgia przerwana podczas Wielkiego Czwartku. Jest to dzień
powagi, skupienia i postu, a od wieczora trwa adoracja Najświętszego Sakramentu –
liturgią tego dnia jest Męką Pańską. Wielka Sobota jest dniem podczas którego,

każdy katolik trwa przy grobie Pańskim, rozważając jego mękę. Tego też dnia nie zabrakło strażaków z OSP
Dygowo. Już jako tradycją stało się to, że od samego rana młodzież wraz ze starszymi czynnymi druhami cały dzień
pełni wartę przy grobie Jezusa. Przygotowany został także koszyk wielkanocny w postaci hełmu strażackiego.
Niedziela dla Naszych druhów zaczęła się bardzo wcześnie bo o 5:30. O tej właśnie porze dh Łukasz Łomański
wprowadził pod grób Jezusa Chrystusa pierwszą wartę. Następnie o godzinie 6:00 podczas mszy świętej strażacy
asystowali ks. Piotrowi Niedźwiadkowi. Po wyczerpujących trzech dniach strażacy zasiedli w remizie do wspólnego
śniadania. Śniadanie to było okazją do podziękowania oraz podzielenie się jajkiem. Fotorelacja: OSP Dygowo (M.
Andrusieczko).
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28.03.2018r. - Uszkodzone przyłącze gazowe.

Około godziny 17:00 do SK PSP w Kołobrzegu wpłynęło zgłoszenie o uszkodzonym
przyłączu gazowym na ulicy Łukowej przy budowanym markecie Dino w Dygowie.
Do działań zadysponowany został jeden zastęp GBA z OSP Dygowo oraz dwa
zastępy z JRG Kołobrzeg. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ratownicy dokonali
rozeznania miejsca, wyznaczyli strefy bezpieczeństwa, ewakuowali mieszkańców
oraz odłączyli prąd w pobliskich budynkach. Z uwagi na to, że operator koparki w
sytuacji stresowej dokonał zasypania uszkodzonego przyłącza gazowego wraz z

kostką brukową i krawężnikami dotarcie do samej rury było utrudnione. Ratownicy przy pomocy specjalnych łopat
antystatycznych, ubrani w aparaty UODO, kawałek po kawałku dokonywali odkrywki. Po dotarciu do uszkodzonego
gazociągu zabezpieczono go specjalnym zaciskiem. Podczas prowadzonych działań zastęp OSP Dygowo
zadysponowany został do pożaru śmietnika na cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Pożar ugaszono przy pomocy
jednego prądu z szybkiego natarcia, po czym wrócono na ul. Łukową celem zabezpieczenia miejsca działań
prowadzonych już przez pogotowie gazowe. Sprawę uszkodzonego przyłącza gazowego wyjaśnia policja.
Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).

  

  

28.03.2018r. - OSP wspiera DKMS.
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W niedzielę 25 marca br., na świetlicy wiejskiej w Dygowie odbył się drugi dzień
dawcy szpiku – DKMS, w którym wolontariuszami byli strażacy OSP z Dygowa i
Stojkowa. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna
organizacja non-profit. Celem fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób
potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub
emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek

macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego. Podczas tego dnia do wolontariuszy zgłosiło się łącznie 58 osób,
którzy spełnili kryteria dla potencjalnego dawcy. Fotorelacja: OSP Dygowo (M.

Andrusieczko).

  

  

26.03.2018r. - "Lepszy Set niż Seta".

W sobotę po raz kolejny odbył się turniej piłki siatkowej pn. „Lepszy Set niż Seta” pod
patronatem GOPS w Dygowie oraz Grot Dygowo. W tym roku do wspólnej zabawy
stanęło aż 11 drużyn, co było zaskoczeniem nawet dla samych organizatorów.  Nie
zabrakło również Naszej drużyny OSP Dygowo, która w składzie: Jerzy Dymecki,
Mirosław Andrusieczko, Wojciech Galek, Marcin Andrusieczko, Jarosław Winiarski,
Sebastian Łopiński dzielnie walczyła o każdy punkt. Jak zaznaczają organizatorzy
ideą turnieju jest walka z alkoholizmem i co najważniejsze, że grono osób wspiera tą
walkę, i mono już wiosny za oknem znaleźli chwilę by spotkać na sali by wspólnie
propagować tą ideę. Zdjęcie portal gminadygowo.pl, p. Marek Kawęcki.

25.03.2018r. - Eliminacje powiatowe OTWP.

W sobotę 24 marca w Domu Kultury w Gościnie odbyły się powiatowe eliminacje
turnieju OTWP „Młodziez Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięły wszystkie
szkoły z terenu powiatu kołobrzeskiego, a w zasadzie zwycięscy eliminacji
gminnych. Gminę Dygowo reprezentowało trzech druchów: Tekiel Kacper, Głogowski
Grzegorz oraz Kaliniuk Michał. Turniej składał się z dwóch etapów – egzaminu
pisemnego oraz ustnego, w którym najlepsi uczniowie wyłonieni po etapie
pisemnym odpowiadali na zadawane pytania komisji konkursowej. Wyniki końcowe

dla naszej reprezentacji okazały się bardzo dobre. Tekiel Kacper oraz Kalinikuk Michał zajęli drugie miejsce w
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swojej kategorii szkół, a Głogowski Grzegorz pierwsze. Dzięki temu zwycięstwu Grzegorz awansował do
następnego etapu turnieju OTWP i będzie reprezentował naszą gminę na arenie wojewódzkiej. Zwycięzcom
gratulujemy. Poniżej fotorelacja – zdjęcia Dom Kultury w Gościnie / OSP Gościno.

  

  

  

  

24.03.2018r. - Pożar altany.

Strażacy z Kołobrzegu i Dygowa brali udział w akcji ratowniczo-gaśniczej na
ogrodach działowych - Janiskach. W wyniku prawdopodobnie zwarcia instalacji
elektrycznej doszło do pożaru altany, w której przebywało dwoje starszych ludzi.
Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów, którzy zawiadomili straż pożarną oraz jako
pierwsi zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym uniknięto najgorszego. W
załączeniu fotorelacja - zdjęcia portal. miastokolobrzeg.pl.

  

  

24.03.2018r. - Droga krzyżowa.

Tradycyjnie jak co roku ulicami Dygowa odbyła się droga krzyżowa w asyście strażaków z jednostek OSP z terenu
gminy Dygowo - Stojkowa, Czernina i Dygowa. Droga miała swój początek i koniec w kościele, a przewodniczył jej
ks. Piotr Niedźwiadek. Przy każdej ze stacji mieszkańcy gminy brali na siebie brzmienie niesienia krzyża. Poniżej
kilka zdjęć z procesji - foto portal gminadygowo.pl, p. Marek Kawęcki.
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18.03.2018r. - Pracowita niedziela w gminie.

Strażacy z gminnych jednostek OSP mieli pracowitą niedzielę. Niestety przyczyniły
się do tego pierwsze w tym roku pożary traw na nieużytkach. Pierwsza interwencja
miała miejsce przed południem w Dygowie. Za torowiskiem paliły się trawy i
nieużytki rolne powodujące silne zadymienie. W wyniku tych działań ogień strawił
ok. 1,5-2 hektarów. Działania były utrudnione z uwagi na silny wiatr, przez co
zarzewia ognia rozprzestrzeniały się błyskawicznie. W działaniach uczestniczyły trzy
zastępy OSP: dwie jednostki z Dygowa oraz Wrzosowo – łącznie 18 strażaków.

Kolejne zdarzenie to zadymienie mieszkania w Gąskowie. Po godzinie dziewiętnastej zastępy OSP Dygowo
interweniowały w jednym z budynków wielorodzinnych, gdzie powstało zadymienie – prawdopodobnie spalinami z
pieca. Po dokonaniu rozeznania okazało się, że w jednym z mieszkań na ostatnim piętrze prawdopodobnie nie
sprawny jest kanał wentylacyjny oraz przewód kominowy. W wyniku tego przy próbie rozpalenia pieca co.
powstawało silne zadymienie w mieszkaniach znajdujących się poniżej w tym samym pionie.  Po weryfikacji
dokumentacji kominiarskiej w dwóch mieszkaniach wydano zakaz użytkowania przewodu kominowego. Trzecie
zdarzenie rozegrało się jeszcze przed powrotem do remizy. Dyżury SK PSP w Kołobrzegu zadysponował zastępy
OSP Dygowo, Wrzosowo i JRG do miejscowości Włościbórz, gdzie powstał pożar nieużytków. Prawdopodobną
przyczyna pożaru było podpalenie, a sam ogień zagrażał budynkom gospodarczym znajdującym się nieopodal.
Ogień udało się ugasić za pomocą dwóch prądów wody oraz tłumic. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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11.03.2018r. - Charytatywnie dla pogorzelców.

W niedzielę na hali sportowej przy szkole podstawowej w Dygowie zorganizowany
został turniej w piłkę siatkową dla poszkodowanych w pożarze budynku
mieszkalnego w Dygowie, który miał miejsce 21 lutego br.. Celem turnieju było
zebranie jak największej kwoty, która później wpłacona zostanie na konto wskazane
przez urząd gminy dla poszkodowanych. Chętnych by pomóc nie zabrakło. Zgłosiły
sie m. in. takie drużyny jak: Kocury, OSP Dygowo, OSP Piotrowice, Lejdis, OSP
Dygowo II, Gumisie, OSP Wrzosowo, Samorządowcy i My Tu Tylko Popatrzeć.

Wspólnymi siłami udało się zebrać łączną kwotę 1912,70 złotych. Poniżej fotorelacja - zdjęcia p. Bogdan Maj.
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10.03.2018r. - Zebranie sprawozdawcze z działalności OSP Dygowo.

10 marca br., na świetlicy wiejskiej w Dygowie o godzinie 18:00 odbyło się walne
zebranie sprawozdawcze za rok 2017 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, przedstawiciele ZG ZOSP RP, Z-ca Prezesa ZP ZOSP RP –
Mirosław Zalewski oraz specjalista ds. OSP w UG Dygowo - Emilia Królik. Po
przywitaniu wszystkich gości prezes OSP Dygowo Marcin Tekiel przedstawił

propozycje odnośnie przewodniczącego zebrania oraz protokolanta - zostali nimi Marcin Tekiel oraz Bartłomiej
Maszka, a następnie złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet wszystkim druhnom wręczając każdej z osobna
symboliczną różę. W dalszej części odbyło się ślubowanie na sztandar członków MDP, którzy uzyskali 18 lat na
członków zwyczajnych jednostki, 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. Podczas dyskusji w wolnych wnioskach głos zabrał komendant powiatowy PSP
w Kołobrzegu podkreślając, że jednostka OSP w Dygowie posiada bardzo wysokie wyszkolenie swoich członków
biorących bezpośrednio w działaniach ratowniczo gaśniczych – co mogliśmy zobaczyć podczas pożaru poddasza
budynku mieszanego w Dygowie, oraz podziękował za wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej jaki wnosi
dana jednostka nie tylko na terenie gminy, ale również na arenie powiatowej i wojewódzkiej. Wójt Grzegorz Starczyk
pogratulował zarządowi za uzyskanie jednogłośnego absolutorium, strażakom za akcję gaśniczą budynku
mieszkalnego oraz nowego sprzętu o jaki wzbogaciła się jednostka, a mowa tu o samochodzie GLBA na podwoziu
Mitshubishi Fuso wyprodukowanym przez firme P.S. Bocar Sp. z.o.o. wraz z pompą dwuzakresową, zestawie
narzędzi hydraulicznych, torbą medyczną PSP R1 wraz z deską ortopedyczna, aparaty UODO, detektor wielo-
gazowy, czujniki bezruchu, piły, agregat prądotwórczy i inny sprzęt pożarniczy. Wiceprezes dh Mirosław  Zaleski
 zaznaczył, że jednostka z Dygowa pod względem wyposażenia i wyszkolenia jest wzorcowa dla innych w powiecie.
Zebranie było także okazją do wręczenia członkom jednostki medali i odznaczeń. Srebrny medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” otrzymała dh Genowefa Karczewska, brązowe dh Emilia Królik i dh Jerzy Leszczyński.  Druh Marcin
Tekiel podziękował za wsparcie jego uczestnictwa w  Mistrzostwach Europy Firefighter Combat Challenge w Łodzi.
Pamiątkowe grawertony otrzymali naczelnik OSP Dygowo Mirosław Andrusieczko i wójt Grzegorz Starczyk. Na
zakończenie zebrania wybrano nowego kronikarza jednostki. Funkcję tę pełnić będzie dh Aleksandra Cheba.
Całość zakończyła się uroczystą kolacją. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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10.03.2018r. - Dzień gospodarczy w OSP Dygowo.

  

  

  

10.03.2018r. - OTWP 2018.

W sobotę w świetlicy we Wrzosowie odbyły się gminne eliminacje turnieju o wiedzy z
pożarnictwa – OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na tym etapie dziesięcioro
uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum rywalizowali o miano najlepszego oraz
możliwość startu w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 24 marca w
Gościnie. Turniej przeprowadził ZG ZOSP RP w Dygowie przy wsparciu strażaków,
wychowawców szkół oraz urzędu gminy w Dygowie. W kategorii szkół
podstawowych najlepszym okazał się Grzegorz Głogowski, natomiast w kategorii

szkół gimnazjalnych Kacper Tekiel. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym.
Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/sprawozdanie%20%202018/25.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/sprawozdanie%20%202018/26.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/sprawozdanie%20%202018/27.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/sprawozdanie%20%202018/28.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/sprawozdanie%20%202018/29.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/sprawozdanie%20%202018/30.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/1.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/2.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/3.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/4.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/5.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/6.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/7.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/8.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/porz%C4%85dki%20osp/9.jpg


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

  

  

  

  

  

  

  

02.03.2018r. - Pożar w Budzistowie (Gmina Kołobrzeg).

Parę minut po godzinie 4:00 nad ranem zastęp OSP Dygowo zadysponowany został
do pożaru mieszkania w budynku dwurodzinnym w miejscowości Budzistowo
(Gmina Kołobrzeg). Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem
objęte jest pomieszczenie piwniczne, w którym znajdował się piec centralnego
ogrzewania. Zanim strażacy zlokalizowali główne źródło ognia ten zdążył już
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przedostać się po belkach stropowych do wyższych kondygnacji budynku poprzez
łazienkę, aż do pokoju. W wyniku tego, aby dostać się do zarzewi ognia strażacy

musieli dosłownie rozebrać łazienkę z płytek ściennych i podłogowych oraz część podłogi w jednym z pokoi by móc
złapać ogień. Działania z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się ogień i duże zadymienie były bardzo utrudnione,

a panujący na zewnątrz mróz dodatkowo utrudniał całą sytuację. Fotorelacja: OSP
Dygowo (M. Andrusieczko).

 

  

  

26.02.2018r. - Pęknięty komin i duże zadymienie w mieszkaniu.

Kilkanaście minut przed godziną 18:00 zastęp GBA zadysponowany został do
miejscowości Włościbórz, gdzie w jednym z mieszkań, czterorodzinnego budynku,
powstało bardzo silne zadymienie. Po dotarciu na miejsce działań okazało się, że
przyczyną zadymienia jest pęknięty komin. Pęknięcia prawdopodobnie powstały w
wyniku montażu na jego ścianie armatury sanitarnej – baterii ściennej oraz
umywalki. Ze względu na panujące wysokie stężenie CO wewnątrz mieszkania,
właściciele zostali ewakuowani, a cały budynek dodatkowo przewietrzono. Z

powodu uszkodzeń został wydany zakaz użytkowania piecyka oraz przewodu kominowego do czasu uzyskania
odpowiedniego pozwolenia. W działaniach uczestniczył także zastęp GBA z JRG Kołobrzeg. Poniżej fotorelacja:
zdjęcia OSP Dygowo oraz p. Marek Kawęcki - portal www.gminadygowo.pl.
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25.02.2018r. - GLPS: OSP Dygowo vs. Zero Skilla Tylko Fart - 2:0.

  

  

24.02.2018r. - Wypadek we Wrzosowie.

Parę minut po godzinie 9:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym w
miejscowości Wrzosowo. Do zdarzenia zadysponowany został zastąp GBA w pełnej
obsadzie. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący Peugeotem
206 prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków na
drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył bokiem w słupek
ogrodzeniowy. Uderzenie było na tyle silne, że aby wydostać pasażerkę strażacy
musieli użyć narzędzi hydraulicznych. W działaniach współpracowały jednostki OSP

Dygowo oraz Wrzosowo. Po wydobyciu pasażerki z pojazdu została ona przekazana ZRM. Obie osoby (kierowca i
pasażerka) zostali  przetransportowani do kołobrzeskiego szpitala celem dalszych badań.  Sprawę wyjaśnia policja.
Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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21.02.2018r. - Pożar poddasza w Dygowie.

Około godziny 15:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze poddasza w budynku
wielorodzinnym na ul. Głównej w Dygowie. Natychmiast do działań gaśniczych
wyjechały zastępy GBA i GLBA w pełnej obsadzie ratowników. Dodatkowo kierujący
SK PSP w Kołobrzegu zadysponował zastępy OSP Wrzosowo, OSP Czernin oraz
JRG Kołobrzeg w tym drabinę mechaniczną. W pierwszej fazie działań gaśniczych
ewakuowano wszystkich mieszkańców budynku oraz został podany jeden prąd
wody w natarciu. Rozpoczęto także początkowe fazy rozbiórkowe celem ustalenia

dokładnego miejsca powstania ognia. Działania były utrudnione z uwagi na silne zadymienie. Jak się okazało ogień
powstał tuż przy kominie, co mogło świadczyć o jego nieszczelności. Dzięki podjęciu szybkich działań gaśniczych i
czujności jednego z mieszkańców Dygowa udało się szybko złapać ogień tak, by nie rozprzestrzeniał się na dalsza
część budynku. W trakcie prowadzonych działań użyto kamery termowizyjnej, która pozwoliła szybko ustalić miejsca
do których ogień już dotarł. Po zakończonych działaniach strażacy zabezpieczyli dach folią. Lokatorzy mieszkań do
czasu uzyskania odpowiedniego pozwolenia od nadzoru budowlanego otrzymali tymczasowe zakwaterowanie
przewidziane na sytuacje losowe przez Zarządzanie Kryzysowe urzędu gminy w Dygowie. Fotorelacja: OSP
Dygowo (M. Andrusieczko). oraz portal www.e-kg.pl.
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18.02.2018r. - GLPS: OSP Dygowo vs. Lejdis & 1 Boj - 2:1.

  

  

  

17.02.2018r. - Wspólne ćwiczenia OSP w Bardach.

W dniu dzisiejszym na stawie w Bardach odbyły się ćwiczenia zgrywające z
ratownictwa wodno-lodowego dla jednostek OSP z terenu Gminy Dygowo. Głównym
założeniem ćwiczeń było zapoznanie strażaków – ratowników z zasadami ww.
ratownictwa oraz możliwości działań ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej
jednostki. Ćwiczenia przeprowadzone były na zlecenie komendy wojewódzkiej
przez pracowników KP PSP w Kołobrzegu: dowódcę JRG kpt. Marka Huszlę,
specjalistę wydziału operacyjno – technicznego kpt. Krzysztofa Azierskiego oraz asp.

Józefa Gilszczyńskiego. Ćwiczeniom bacznie przyglądał się także wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk oraz
inspektor ds. OSP w gminie Emilia Królik. Po zapoznaniu się ze sprzętem oraz zasadami BHP przystąpiono do
ćwiczeń. Ratownicy już na lodzie w pełnym umundurowaniu ćwiczyli taktyki ratownicze dot. ewakuacji osoby
poszkodowanej, jak i sposobu ewakuacji samego ratownika w sytuacji zagrożenia życia. Fotorelacja: OSP Dygowo
(M. Andrusieczko).

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/25.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/26.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/27.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/28.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/29.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/30.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/31.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/32.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/poddasze%2021.02.18/33.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/1.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/2.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/3.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/4.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/5.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/6.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/7.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/8.jpg
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/siatka%203/9.jpg


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

  

  

  

  

  

  

  

  

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/1.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/2.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/3.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/4.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/5.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/6.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/7.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/8.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/9.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/10.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/11.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/12.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/13.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/14.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/15.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/16.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/17.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/18.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/19.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/20.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/21.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/22.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/23.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/24.JPG


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

  

  

  

  

  

  

  

  

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/25.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/26.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/27.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/28.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/29.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/30.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/31.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/32.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/33.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/34.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/35.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/36.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/37.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/38.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/39.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/40.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/41.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/42.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/43.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/44.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/45.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/46.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/47.JPG
http://osp.dygowo.pl/zdjecia/cwiczenia/48.JPG


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

16.02.2018r. - Pożar sadzy w przewodzie kominowym.

O godzinie 22:07 zastęp GBA z OSP Dygowo zadysponowany został do pożaru
sadzy w przewodzie kominowym na ul. Kołobrzeskiej 12 w Dygowie. Po dotarciu na
miejsce i rozpoznaniu potwierdzono rodzaj zgłoszenia oraz przystąpiono do działań
gaśniczych. Ratownicy w szelkach asekuracyjnych wyposażeni w sprzęt do
czyszczenia przewodów kominowych za pomocą drabiny mechanicznej udali się na
dach budynku celem przeczyszczenia zalegającej w nim sadzy. Po udrożnieniu
przewodu i wybraniu zaklejającej sadzy, która spadła do tzw. wyczystki za pomocą

gaśnicy proszkowej ugaszono zarzewia ognia zalegające w kominie. Właściciel budynku dostał zakaz użytkowania
pieca oraz komina do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia. W załączeniu fotorelacja z prowadzonych
działań. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).

  

  

  

  

  

04.02.2018r. - GLPS: OSP Dygowo vs. Piotrowice - 0:2.
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08.02.2018r. - Pożar transformatora w stacji elektroenergetycznej.

Pożar transformatora w stacji elektroenergetycznej był przyczyną interwencji
strażaków na farmie wiatrakowej zlokalizowanej w Dygowie. Zlokalizowanie źródła
ognia było utrudnione z uwagi na brak administratora obiektu ze strony firmy Enea,
jak i urządzeń będących w środku stacji, które w momencie przybycia znajdowały się
pod dużym napięciem. Po blisko godzinie dotarła obsługa obiektu, która umożliwiła
przeprowadzenie działań gaśniczych. Z uwagi na panujące duże zadymienie

wewnątrz budynku strażacy zmuszeni byli do pracy w aparatach OUO oraz w specjalnych rękawicach, które
zabezpieczały ratownika przed porażeniem prądem. Po zlokalizowaniu źródła ognia ugaszono go za pomocą trzech
gaśnic śniegowych. Działania trwały trzy godziny, a miejsce działań przekazano obsłudze obiektu. Według
administratora budynku stary po pożarze są bardzo wysokie. W działaniach uczestniczył także zastęp JRG
Kołobrzeg oraz dowódca zmiany.

   
 

  

05.02.2018r. - Wypadek na DW 163 tuż za Dygowem.

Dwie osoby poszkodowane to bilans groźnie wyglądającego wypadku, który miał miejsce na DW 163 tuż za
Dygowem. Kierowca pojazdu marki Toyota Yaris podczas wykonywania manewru wyprzedzania nie zachował
należytej ostrożności co skutkowało wypadnięciem z drogi i uderzeniem w skarpę. W wyniku tego zdarzenia
kierujący oraz jego pasażerka doznali obrażeń ciała: kierowca urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, natomiast
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pasażerka złamania obojczyka, urazu odcinka kręgosłupa szyjnego  oraz urazu
lewej nogi. Oboje poszkodowani zostali zabrani przez ZRM do szpitala w
Kołobrzegu. Droga na czas prowadzenia działań była zablokowana. W działaniach
uczestniczyli: dwa pojazdy ZRM, policja, JRG Kołobrzeg (dwa pojazdy) oraz OSP
Dygowo. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).

  

  

04.02.2018r. - GLPS: OSP Dygowo vs. Vitalis - 0:2.

  

  

  

01.02.2018r. - Wypadek na budownie trasy S6.

Trzy osoby poszkodowane to bilans zdarzenia do jakiego doszło dziś przed
południem na budowie wiaduktu na odcinku drogi S6 w miejscowości Kukinia –
kierunek Rusowo. Do zdarzenia zadysponowane zostały jednostki OSP z Gminy
Ustronie Morskie, OSP Dygowo w sile dwóch pojazdów ratowniczo gaśniczych, 3
pojazdy ZRM, policja oraz JRG Kołobrzeg. Ze wstępnych ustaleń po rozeznaniu
wynikało, że podczas dokonywania prac budowlanych na jednym z wiaduktów w

wyniku zbyt miękkiego podłoża uszkodzeniu uległy podpory podtrzymujące jeden z fragmentów konstrukcji
betonowo stalowej. Wszystkie osoby poszkodowane, przytomne, przekazane zostały zespołom ratownictwa
medycznego, w tym jedna z ogólnymi potłuczeniami, natomiast pozostałe dwie z podejrzeniem urazu kręgosłupa.
Wszyscy poszkodowani byli obywatelami prawdopodobnie Ukrainy. Sprawę wyjaśnia policja. Fotorelacja: OSP
Dygowo (M. Andrusieczko). oraz portal www.e-kg.pl.
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26.01.2018r. - Pożar sadzy w kominie.

O godzinie 18:47 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru sadzy w
przewodzie kominowym na ul. Kołobrzeskiej w Dygowie. Po dotarciu na miejsce i
rozpoznaniu potwierdzono rodzaj zgłoszenia oraz przystąpiono do działań
gaśniczych. Ratownicy w szelkach asekuracyjnych wyposażeni w sprzęt do
czyszczenia przewodów kominowych za pomocą drabiny udali się na dach budynku
celem przeczyszczenia zalegającej w nim sadzy. Po udrożnieniu przewodu i
wybraniu zaklejającej sadzy, która spadła do tzw. wyczystki za pomocą gaśnicy

proszkowej ugaszono zarzewia ognia zalegające w kominie. Właściciel budynku dostał zakaz użytkowania pieca
oraz komina do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia. W załączeniu fotorelacja z prowadzonych działań.
Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko) oraz portal www.gminadygowo.pl – p. Marek Kawęcki.

  

  

  

10.01.2018r. - Kolizja na drodze wojewódzkiej 163.

10 stycznia br., na drodze wojewódzkiej 163 na wysokości parku rozrywki "Pomerania" doszło do kolizji pomiędzy
dwoma samochodami marki Mercedes oraz Mazda. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji kierujący pojazdem
marki Mercedes zjechał na przeciwny pas ruchu chcą wykonać manewr zawracania, tym samym zajeżdżając drogę
drugiemu kierującemu pojazdem Mazda. W wyniku tego doszło do kolizji, w której kierujący Mazdą stracił
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panowanie nad pojazdem zjeżdżając do pobliskiego rowu, uderzając tym samym w
skarpę.  Obaj kierowcy opuścili samodzielnie pojazdy. Kierujący mazdą z urazem
odcinka szyjnego oraz nogi został przetransportowany do kołobrzeskiego szpitala.
Działania strażaków w głównej mierze skupiły się na pomocy ZRM, odłączeniu
akumulatorów, odcięciu dopływu gazu LPG oraz oświetleniu miejsca działań dla
śledczych z policji. W działaniach uczestniczył także dowódca oraz zastęp GBA z
JRG Kołobrzeg. Fotorelacja: OSP Dygowo (M. Andrusieczko).
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