Urząd Gminy Sieciechów

OSP
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sieciechów
1. OSP Sieciechów
2. OSP Wola Klasztorna
3. OSP Zajezierze
4. OSP Głusiec
5. OSP Łoje
Jednostka OSP Sieciechów i OSP Wola Klasztorna włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
wyposażone w selektywne wywoływanie i alarmowanie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieciechowie
Jednostka liczy 30 członków, wyposażona jest w dwa samochody: ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy „Jelcz"010R
oraz średni samochód pożarniczy „Jelcz "005
Wyszkolenie członków straży:
4 kierowców, w tym dwóch konserwatorów sprzętu, trzech do kierowania ruchem drogowym, 4 ratowników pierwszej
kwalifikowanej pomocy przed medycznej , 4 pilarzy.
Jednostka wyposażona w dwa zestawy do ratownictwa drogowego „Lukas", „Weber", agregat prądotwórczy, dwie piły
spalinowe, cztery aparaty powietrzne, torba medyczna z szynami Kramera z noszami płachtowymi, oraz kompletne
wyposażenie osobiste dla dwóch sekcji z aparatem do tlenoterapii czynnej i biernej. Ponadto dysponuje dwoma
motopompami tj. pływająca „Niagara" oraz do wody brudnej typ WTX-30 „Honda".
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Klasztornej
Jednostka wyposażona w dwa samochody: ciężki samochód pożarniczy „Jelcz" oraz lekki samochód do ratownictwa
drogowego „Gazela".
Wyszkolenie członków straży: kurs szeregowych I i II stopień 17 strażaków,4 dowódców, 4 operatorów sprzętu, 5
operatorów hydrauliki, 7 operatorów piły do cięcia drzewa, 7 operatorów aparatów oddechowych, 5 ratowników
medycznych, 5 obsługa pił do betonu i stali. Wyposażona w sprzęt pożarniczy, zestaw hydrauliczny „Lukas",
motopompy pływającą „Niagara", „Subaru" dużej wydajności, motopompa M/8/8, aparaty oddechowe „Fenzy", piła do
drewna, betonu i stali „Stihl" węże, agregat prądotwórczy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zajezierzu
Wyposażona w samochód pożarniczy „Star" oraz podstawowy sprzęt pożarniczy motopompy, pilarki, zestaw do
ratownictwa drogowego, węże.
Wyszkolenie strażaków w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa technicznego drogowego,
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Głuścu
Wyposażona w dwa samochody pożarnicze „Star" i „Lublin" członkowie przeszkoleni w zakresie ratownictwa
przeciwpożarowego, 1 konserwator sprzętu, 2 sterników motorowodnych. Jednostka przystosowana do prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych oraz przeciwpowodziowych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łojach
Wyposażona w samochód pożarniczy „Peugeot" BOXER, podstawowy sprzęt pożarniczy oraz łódź z przyczepą do
prowadzenia akcji przeciwpowodziowych. Jednostka liczy 27 czynnych członków przeszkolonych z zakresu
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prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przeciwpowodziowych, ratownictwa wodnego.
Każda jednostka OSP ma stanowisko garażowe oraz świetlicę. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Naszej Gminy biorą czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i nie tylko zapewniają mieszkańcom
Gminy bezpieczeństwo i niosą pomoc w sytuacjach zagrożenia.
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