Załącznik do Rysu historycznego

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TYCHACH
Kalendarium najważniejszych wydarzeń
w okresie od 1 lipca 1992 roku do 31 stycznia 2017 roku.
01.07.1992 r. - rozpoczyna swoja działalność Komenda Rejonowa Państwowej
Straży Pożarnej w Tychach, której powierzono do ochrony ten sam
obszar, który do 30.06.1992 roku zabezpieczała Komenda
Rejonowa Straży Pożarnych w Tychach. Obszar ten obejmował:
miasta – Tychy, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Lędziny, Bieruń
i gminy – Bojszowy, Kobiór, Wyry. Decyzjami Komendanta
Głównego PSP z dniem 1 lipca 1992 roku powołano dwie Jednostki
Ratowniczo – Gaśnicze w Tychach i Mikołowie.
04.07.1992 r. -

uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska
Komendantów Rejonowych PSP, Zastępców i Dowódców JRG.
Akt powołania odebrał miedzy innymi Komendant Rejonowy PSP
w Tychach st. kpt. inż. Kazimierz Utrata.

21.07.1992 r. -

rozszczelnienie instalacji amoniaku na Stadionie Zimowym
w Tychach. W działaniach ratowniczych uczestniczyły 4 zastępy
PSP i Sekcja Ratownictwa Chemicznego z Zakładów Chemicznych
w Oświęcimiu. Zagrożenie dla mieszkańców kilku osiedli w mieście.

10.08.1992 r. -

pożar 70ha lasów na granicy obszarów operacyjnych Tychów
i Mysłowic. Akcja ratowniczo – gaśnicza trwała do 24 sierpnia.

26.08.1992 r.-

strażacy z Komendy i JRG PSP Tychy i Mikołów wyjechali do Kuźni
Raciborskiej, gdzie przez wiele dni gasili pożar kompleksu leśnego.

07.01.1993 r. -

do podziału bojowego JRG PSP Tychy wprowadzono pierwszy
profesjonalny sprzęt do ratownictwa technicznego (zestaw
rozpierak, nożyce i agregat). Środki na sprzęt pozyskano
z samorządu lokalnego.

04.05.1993 r. -

w Mikołowie na rynku, JRG otrzymuje lekki samochód ratownictwa
technicznego zabudowany na podwoziu samochodu marki
„POLONEZ”. Środki na sprzęt pozyskano z samorządu lokalnego.

16.11.1993 r. -

duży pożar budynku rozdzielni elektrycznej 110/6 KV w Hucie
Łaziska. W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło
19 zastępów PSP i OSP, w tym 6 samochodów proszkowych.

10.12.1993 r. -

uroczystość przekazania do JRG PSP w Tychach lekkiego
samochodu
ratownictwa
technicznego
SLRt
„Mazda”,
SOp „Cinquecento” i SLRChem „VW Transporter”. Środki na sprzęt
pochodziły z samorządu lokalnego i budżetu PSP.
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28.04.1994 r. -

Orzesze–Gardawice – pożar kurników typu „BIOS”. W akcji
gaśniczej udział brało 15 zastępów PSP i OSP.

24.05.1994 r. -

reprezentacja Komendy Rejonowej PSP w Tychach zajęła
II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

31.07.1994 r. -

wprowadzono do podziału bojowego JRG Tychy pierwszy
nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu IVECO
z pompą wysokiego ciśnienia. W tym dniu sprzęt brał udział
w pierwszych ćwiczeniach ratownictwa drogowego, które
zorganizowano z okazji corocznego odpustu przy kościele
św. Krzysztofa w Tychach, patrona miasta i kierowców. Środki
na samochód pozyskano w 60% z Urzędu Miasta Tychy, a w 40%
z budżetu PSP.

24.09.1994 r. – na stadionie KS „UNIA” Bieruń Stary odbyły się Rejonowe Zawody
Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP.
16.12.1994 r. – zespół kontrolny KW PSP Katowice zakończył trwającą od 26.11.94
kontrolę kompleksową Komendy oraz podległych JRG.
15.02.1995 r. – karambol samochodowy na trasie szybkiego ruchu Tychy –
Pszczyna. Udział w usuwaniu skutków brało 5 zastępów JRG PSP
Tychy. Uszkodzonych było 70 pojazdów, jedna ofiara śmiertelna,
kilkanaście rannych.
05.05.1995 r. – na Apelu z okazji „Dnia Strażaka” przedstawiciele FIAT AUTO
POLAND Tychy przekazali na wyposażenie JRG Tychy pierwsze
ubrania gazoszczelne oraz nadciśnieniowy sprzęt ochrony dróg
oddechowych.
09.05.1995 r. – reprezentacja Komendy Rejonowej PSP w Tychach zajęła
III miejsce w Turnieju Otwartym Tenisa Stołowego o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.
10.05.1995 r. – reprezentacja Komendy zajęła II miejsce w finałowym turnieju piłki
koszykowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Katowicach.
15.05.1995 r. – reprezentacja Komendy zajęła I miejsce w turnieju piłki siatkowej
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.
24.07.1995 r. – pożar stacji energetycznej „Lędziny” na terenie KWK „ZIEMOWIT”.
W akcji uczestniczyło 6 zastępów PSP w tym 3 samochody
proszkowe.
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27.10.1995 r. – na placu apelowym Komendy odbyły się uroczystości włączenia
pierwszych jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Do systemu włączone zostały jednostki OSP:
Bojszowy Stare, Bojszowy Nowe, Kamionka, Gardawice, Lędziny,
Łaziska Górne, Śmiłowice.
29.03.1996 r. – reprezentacja Komendy zajęła II miejsce w finałowych rozgrywkach
turnieju koszykówki o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Katowicach.
08.09 1996 r. – przerwanie wałów na rzece Pszczynka. Powódź w Bojszowach –
Jedlinie. Akcję usuwania skutków prowadzono do 18.09.1996 r.
14.05.1997 r. – reprezentacja Komendy zajęła II miejsce w finałowym turnieju
w piłce siatkowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Katowicach
06.07 – 04.08.1997 r. – okres powodzi na terenie działania Komendy. Powódź
największe straty wyrządziła w Bieruniu – Czarnuchowicach
przerywając wał rzeki Wisła, Bojszowach – Jedlinie – przerwane
wały rzeki Pszczynka. W działaniach brały udział siły i środki
Centralnego Odwodu Operacyjnego PSP. W działaniach
uczestniczyło 30 zastępów PSP i OSP oraz Wojsko.
08.09.1997 r. – włączenie kolejnej jednostki - OSP Paniowy - do KSRG.
27.09.1997 r. – na stadionie KS „POLONIA” w Łaziskach Górnych odbyły się
Rejonowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP.
listopad – grudzień 1997 r. – nad budynkami strażnicy w Tychach wykonano nowy
dach. Został on zmieniony konstrukcyjnie i architektonicznie.
23.03.1998 r. – reprezentacja Komendy zajęła III miejsce w finałowym turnieju
tenisa stołowego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Katowicach.
25.03.1998 r. -

reprezentacja Komendy zajęła III miejsce w finałowym turnieju piłki
siatkowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego.

26.07 1998 r. – wybuch gazu w budynku jednorodzinnym, piętrowym, w Tychach
przy ul. Sokolej. Przyczyna - celowe uszkodzenie instalacji
gazowej. W wyniku wybuchu cały budynek uległ zawaleniu.
W gruzach odnaleziono ciało właścicielki, prawdopodobnie
wcześniej zamordowanej. Na miejscu po raz pierwszy działała
grupa poszukiwawcza PSP z Nowego Sącza z psami. W
działaniach uczestniczyło 10 zastępów PSP w tym 4 zastępy
ratownictwa technicznego. Po raz pierwszy użyto kamery
termowizyjnej.
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29.08.1998 r. – na apelu w Komendzie, Prezydent Miasta Tychy przekazał do
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nowy średni samochód GBA
2/30. Środki w 60% pochodziły budżetu miasta, a w 40% z budżetu
PSP.
22.09.1998 r. – Komenda odebrała, zakupiony z budżetu PSP, pierwszy
w województwie Ciężki Samochód Ratownictwa Technicznego
klasy RW-3.
01.01.1999 r. – nowy podział administracyjny kraju. Działalność rozpoczyna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, której
przydzielono do obsługi dwa powiaty: powiat tyski – ziemski,
z gminami Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, oraz
powiat grodzki – miasto Tychy. Na bazie Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej w Mikołowie, w nowym powiecie mikołowskim, powstaje
Komenda Powiatowa PSP.
22.06.1999 r. – kolejna powódź w Bojszowach – Jedlinie. Przerwany zostaje wał na
rzece Pszczynka, zagrożona jest miejscowość Jedlina. Sytuację
udaje się opanować, podtopione zostają pola uprawne, pojedyncze
gospodarstwa i budynki. Działania trwają do 26.06.1999r.
16.10.1999 r. – na stadionie KS „UNIA” w Bieruniu Starym, już w nowym układzie
administracyjnym, odbyły się I Powiatowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze jednostek OSP.
05.01.1999 r. – pod gmachem UM Tychy odbyło się uroczyste przekazanie
średniego samochodu gaśniczego GBA 2/30 z napędem
terenowym. Środki w całości pochodziły z budżetu miasta.
18.07.2000 r. – do KM PSP Tychy pozyskano nieodpłatnie z FIAT AUTO POLAND
samochód operacyjny Fiat Bravo.
08.09.2000 r. – remont w budynku warzelni w Browarach Tyskich. Dochodzi do
zawalenia się stropu. W rumowisku śmierć ponoszą 2 pracownicy
ekipy remontowej. W akcji ratunkowej biorą udział 4 zastępy PSP.
31.10.2000 r. – do podziału bojowego wprowadzony zostaje samochód SLKw VW
Transporter. Środki pozyskano z budżetu miasta.
10.11.2000 r. – pożar w hali tłoczni profili aluminiowych
z o. o. na terenie Specjalnej Strefy
W akcji udział bierze 8 zastępów.
do rozprzestrzenienia się ognia
produkcyjnych.

w zakładzie ALUPLAST Sp.
Ekonomicznej w Tychach.
Strażacy nie dopuszczają
na cały kompleks hal

21.11.2000 r. – w Tychach na ul. Mikołowskiej dochodzi do karambolu 6 – ciu
pojazdów. Śmierć ponoszą 4 osoby, 3 osoby są ranne. W akcji
udział wzięło 5 zastępów PSP.
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Listopad – grudzień –
Strażacy prowadzą zajęcia w szkołach w ramach akcji
„Podaruj dzieciom słońce”.
01.05.2001 r. – wyrzut par amoniaku w zakładzie SERTOP przy ul. Przemysłowej
58 w Tychach. W akcji udział biorą zastępy PSP z Tychów oraz
Pluton Ratownictwa Chemicznego JRG Piotrowice.
02.06.2001 r. – w Bojszowach-Jedlinie, odbyły się II Powiatowe Zawody Sportowo
– Pożarnicze jednostek OSP. Udział wzięło 19 drużyn.
24.07.2001 r. – kolejne zagrożenie powodziowe na terenie gminy Bojszowy.
Działania prowadzone były do 30 lipca.
08.09.2001 r. – na rynku w Bieruniu Starym, w obecności władz państwowych
odbyły się uroczystości związane ze zmianą nazwy powiatu
ziemskiego z Tyskiego na Bieruńsko – Lędziński.
17.08.2002 r. – wyjazd zastępu SW – 2500 do pomocy w usuwaniu skutków
powodzi w Republice Czeskiej. Powrót 5 września.
03.09.2002 r. – pod gmachem UM Tychy nastąpiło uroczyste przekazanie,
kolejnego, tym razem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
GCBA 8/40 na podwoziu Renault KERAX. Środki w 60% pochodziły
z budżetu miasta a w 40% z budżetu PSP.
Wrzesień 2002 r. – w obiektach Komendy wymieniono stare drewniane bramy
garażowe na nowe, z pełną automatyką. Środki pozyskano
z Urzędu Miasta Tychy.
15.12.2002 r. – reprezentacja KM PSP Tychy brała udział w halowym turnieju piłki
nożnej o puchar Naczelnika Urzędu Celnego w Tychach zajmując
III miejsce.
05.02.2003 r. – wyciek amoniaku w pomieszczeniach maszynowni chłodniczej na
terenie Tyskich Browarów Książęcych. W akcji usuwania skutków
udział wzięły zastępy z KM PSP Tychy, oraz Pluton Ratownictwa
Chemicznego JRG Piotrowice. Nie dopuszczono do zagrożenia
kilku tysięcy mieszkańców najbliższej okolicy.
09.06.2003 r. – wypadek autokaru turystycznego na drodze krajowej 86, wiozącego
kibiców chorwackich. W akcji ratunkowej udział brały zastępy JRG
PSP Tychy, JRG PSP Jaworzno, Pluton Ratownictwa Drogowego
JRG PSP Dąbrowa Górnicza.
28.06.2003 r. – na stadionie LKS w Lędzinach, odbyły się III Powiatowe Zawody
Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP. Udział wzięło 17 drużyn,
w tym 2 kobiece.
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30.12.2003 r. – pod gmachem UM Tychy odbyło się tym razem uroczyste
przekazanie przez Prezydenta Miasta, autodrabiny mechanicznej
SD – 37 na podwoziu IVECO. Środki, po połowie, pozyskano
z budżetu miasta oraz PSP.
20.01.2004 r. – do JRG PSP Zawiercie przekazano dotychczas eksploatowaną
drabinę mechaniczną SD – 30.
30.03.2004 r. – na granicy Bierunia i Bojszów na zwężeniu drogi, na moście, doszło
do groźnego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.
W usuwaniu skutków wypadku brały udział zastępy z JRG PSP
Tychy, JRG PSP Łabędy, oraz Pluton Ratownictwa Drogowego
JRG PSP Dąbrowa Górnicza.
15.07.2004 r. – w Imielinie na ul. Imielińskiej, dochodzi do wypadku autocysterny
przewożącej ciekły tlen. W usuwaniu skutków zdarzenia udział brały
zastępy JRG PSP Tychy oraz Pluton Ratownictwa Chemicznego
JRG Piotrowice.
19.11.2004 r. – przez obszar działania Komendy przeszła gwałtowna wichura
i śnieżyca. W ciągu kilku godzin interweniowano ponad 100 razy.
Działania likwidujące skutki nawałnicy prowadzone były przez kilka
następnych dni.
09.01.2005 r. – w Tychach zorganizowano wojewódzki finał „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”. Strażacy przez cały dzień kwestowali,
prowadzili pokazy sprawności z użyciem drabin mechanicznych
oraz podnośnika. Rozdawali bezpłatnie grochówkę.
24.08.2005 r. – w wyniku gwałtownych opadów deszczu nastąpiła awaria instalacji
amoniakalnej na Stadionie Zimowym w Tychach przy ul. CH. de
Gaulle (zerwany zbiornik awaryjny z amoniakiem). Do atmosfery
przedostała się chmura amoniaku. Działania ratownicze polegały na
zabezpieczeniu rejonu skażenia, pomiarach stężeń amoniaku,
postawieniu kurtyn wodnych, powiadomieniu o zagrożeniu
mieszkańców pobliskich bloków i pracowników okolicznych firm
oraz usunięciu skażenia środowiska. Pomocy medycznej udzielono
dziewięciu osobom. W akcji usuwania skutków wycieku brało udział
15 zastępów PSP w tym jednostki z Katowic, Bytomia,
Częstochowy, Pluton Ratownictwa Chemicznego JRG Piotrowice.
Przez kilka kolejnych dni zabezpieczano akcję usuwania amoniaku
i wywożenia go do utylizacji.
02.09.2005 r. – na stadionie KS POGOŃ w Imielinie, odbyły się IV Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP. Udział wzięło
18 drużyn, w tym 6 kobiecych.
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28.01.2006 r. – w wyniku intensywnych opadów śniegu doszło do zawalenia się
dachu hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich.
W kilkudniowych działaniach ratowniczych brało udział między
innymi 5 naszych zastępów w sile 30 strażaków.
01.05.2006 r. – wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Tychach. W zdarzeniu
rannych zostało 5 osób. Siła wybuchu spowodowała uszkodzenie
2 budynków i 5 samochodów.
28.10.2006 r. – rozpoczęto przygotowywaną od 2001 roku inwestycję pod nazwą
Teleinformatyczne
Centrum
Bezpieczeństwa
Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Tychach.
07.12.2006 r. – zakupiono samochód operacyjny marki Skoda Octavia. Samochód
ten zastąpił dwa wyeksploatowane; Poloneza z 1998 roku oraz
Fiata CC z 1993 roku. Środki pozyskano z budżetu miasta Tychy.
15.12.2006 r. – Komenda odebrała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy
z dodatkowym zbiornikiem proszku gaśniczego GBAPr 2/30/750 na
podwoziu RENAULT. Samochód ten zastąpił wyeksploatowanego
GPr 1500 z 1977 roku. Środki, po połowie, pozyskano z budżetu
miasta oraz PSP.
04.01.2007 r. – przekazano dwa samochody SOp Polonez i Fiat CC do jednostek
OSP z terenu powiatu bieruńsko – lędzińskiego.
20.02.2007 r. – jednostce OSP Gardawice przekazano samochód GPr 1500.
20.07.2007 r. – udział w działaniach ratowniczych w Kłomnicach pod Częstochową
po przejściu trąby powietrznej.
11.08.2007 r. – prowadzono działania ratowniczo – poszukiwawcze po zawaleniu
się budynku byłej rozdzielni energetycznej w Lędzinach. Udział
brało 30 strażaków, psy ratownicze i kamera termowizyjna.
29.08.2007 r. – gaszono pożar „Domu Przyjęć Okolicznościowych” w Lędzinach.
W budynku wybuchały butle 11kg z gazem propan – butan.
Budynek o drewnianej konstrukcji spłonął. Pożar gasiło
47 strażaków i 14 samochodów.
22.09.2007 r. – na stadionie KS PIAST w Bieruniu Nowym, odbyły się V Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP.
30.10.2007 r. – wypadek z udziałem 2 autobusów, samochodu ciężarowego
i samochodu osobowego. Lekkich obrażeń doznały 22 osoby.
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01.02.2008 r. – uruchomiono
Teleinformatyczne
Centrum
Bezpieczeństwa
- Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach, Stanowisko
Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tychach. Centrum
przyjmuje zgłoszenia alarmowe na numery 998,112 z terenu miasta
Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego oraz 986 z terenu miasta
Tychy.
06.04.2008 r. -

zmarł płk poż. w st. spocz. Bronisław Cieślar – Komendant
Rejonowy Straży Pożarnych w Tychach w okresie od 01.01.1969 r.
do 31.03.1987 r. Pochowany na cmentarzu ewangielickim
w Ustroniu.

29.04.2008r. –

jednostce OSP Lędziny przekazano samochód GCBA 4/30 na
podwoziu IVECO.

06.05.2008 r. – Komenda wprowadziła do eksploatacji nowy ciężki samochód
ratowniczo – gaśniczy GCBA5/32 na podwoziu SCANIA. Samochód
ten zastąpił eksploatowanego od 1993 roku GCBA4/30. Środki, po
połowie, pozyskano z budżetu miasta Tychy oraz PSP.
29.07.2008 r –

pożar budynku inwentarskiego w Lędzinach Podczas gaszenia
pożaru ulegli poparzeniom i lekkiemu zatruciu właściciele. Pożar
gasiło 63 strażaków i 14 samochodów.

11.08.2008 r. – pożar na hali montażu Fiat Auto Poland. W czasie prowadzonych
prac remontowych uległo zapaleniu część linii technologicznej.
grudzień 2008 r. – Komenda wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo –
gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Renault. Samochód ten zastąpi
eksploatowany od 1998 roku podobny samochód. Środki
pozyskano ze środków przekazanych z budżetu miasta Tychy, PSP
oraz po raz pierwszy Starostwa Powiatowego w Bieruniu.
19.03.2009 r. – na terenie Centrum Bezpieczeństwa – SK KM Tychy odbyło się po
raz pierwszy, wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.
12.03.2009 r. – w Bieruniu – Ścierniach wmurowano kamień węgielny pod budowę
budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Na tym terenie
w przeszłości planowano budowę Oddziału Zawodowej Straży
Pożarnej w Tychach.
19.03.2009 r. – obiekt Centrum Bezpieczeństwa
Departamentu Informatyki MSW i A.

wizytowali

przedstawiciele

30.03.2009 r. – Rynek Pszczyna – wojewódzkie uroczystości przekazania sprzętu
dla jednostek PSP zakupionego w 2008 roku. Odebraliśmy
samochód GBA 2,5/16 zakupiony ze środków samorządowych oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ).
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kwiecień/maj 2009 r. –
do podziału bojowego wprowadziliśmy nowy lekki
samochód ratownictwa technicznego SLRt Renault Mascot.
Do OSP Bieruń Nowy przekazaliśmy dotychczas eksploatowany
SLRt Mazda.
03.05.2009 r. – do OSP Bojszowy Nowe przekazaliśmy
ratowniczo – gaśniczy GBA 2/17 Renault.

średni

samochód

07.05.2009 r. – duży pożar w zakładzie „PLASTOCHEM” Imielin. W działaniach
uczestniczyły 42 zastępy ratowniczo – gaśnicze.
20.06.2009 r. – na stadionie w Chełmie Śląskim odbyły się kolejne Powiatowe
Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP. Startowało
17 drużyn w 4 kategoriach wiekowych.
18.11.2009 r. – pogrzeb śp. druha Henryka Utraty. Od roku 1956 Naczelnik OSP
w Bojszowach Nowych. Budowniczy nowej strażnicy. Wychowawca
wielu druhów strażaków.
02.12.2009 r. – Stanowisko Kierowania – Centrum Bezpieczeństwa wizytowali
przedstawiciele
NATO,
Śląskiego
Okręgu
Wojskowego,
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
16.05.2010 r. – początek najtragiczniejszej w dziejach Komendy powodzi na
terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i miasta Tychy, śląska
a także dużej części kraju. Na naszym terenie działania ratownicze
zakończono w dniu 26 czerwca. W działaniach oprócz wszystkich
naszych środków z PSP i OSP, środków Centralnego Odwodu
Operacyjnego Komendanta Głównego PSP uczestniczyli również
strażacy z Republiki Czeskiej z trzema zestawami pompowymi
wysokiej wydajności (2 zestawy pracowały w Bieruniu Nowym,
jeden zestaw w Bojszowach).
27.10.2010 r. – otwarcie nowego budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu –
Ścierniach.
17.11.2010 r. – odebraliśmy nowy agregat pompowy AP 8000/8. Dotychczas
eksploatowany agregat ZIGLLER 4800/8 został przekazany do
KM PSP Zabrze.
grudzień 2010 r. – od producenta odebraliśmy nowy średni samochód ratowniczo –
gaśniczy. Środki pozyskaliśmy z samorządu miasta Tychy i powiatu
bieruńsko – lędzińskiego oraz WFOŚ.
17.01.2011 r. – w trakcie dojazdu do karambolu samochodów osobowych
w Bojszowach na ul. Gościnnej, na śliskiej drodze, uszkodzeniu
uległy również 2 nasze pojazdy ratowniczo – gaśnicze (SLRt
Maskot i GCBA).
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07.02.2011 r. – plac w KW PSP Katowice uroczyste przekazanie sprzętu dla
Komend województwa śląskiego, odebraliśmy średni samochód
ratowniczo – gaśniczy zakupiony w 2010 roku.
28.02.2011 r. – w strażnicy OSP Bieruń Nowy odbyło się wyjazdowe posiedzenie
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP z udziałem Zastępcy
Komendanta Głównego PSP. Komendant Miejski PSP w Tychach
przedstawił organizację systemu ratowniczo – gaśniczego na
terenie działania Komendy.
07.03.2011 r. – zastępy Komendy 2 x GCBA, GBA uczestniczyły w akcji gaszenia
dużego pożaru obiektu sakralnego w Alwerni woj. małopolskie.
08.03.2011 r. – do OSP Czarnuchowice przekazano średni samochód ratowniczo –
gaśniczy GBA 2/16 Renault 4x4.
08.04.2011 r. -

w strażnicy OSP Bieruń Nowy odbyła się konferencja pn. „Program
Rządowy Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
Konferencja z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych,
Wojewodów:
śląskiego,
mazowieckiego,
małopolskiego,
lubelskiego, podkarpackiego.

11.06.2011 r. – VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP
z powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Tym razem zawody odbyły się
na stadionie w Bojszowach.
18.06.2011 r. – w Komendzie przebywała delegacja strażaków OSP z Niemiec –
powiat Tirschenreuth – Bawaria.
28.09.2011 r. – pożegnano
odchodzącego
st. ogn. Henryka Nowaka.

na

zaopatrzenie

emerytalne

Grudzień 2011 r. – odebrano zakupione ze środków samorządowych i WFOŚ: lekki
samochód rozpoznawczo ratowniczy SLRR Land Rover i samochód
operacyjny SOp Punto.
10.02.2012 r. – duży, groźny pożar kompleksu budynków magazynowo – socjalno –
biurowych w Tychach przy ul. Mąkołowskiej. W kompleksie
składowane były m.in. duże ilości butli propan – butan, z gazami
technicznym w tym z acetylenem. W działaniach ratowniczo –
gaśniczych uczestniczyło 10 zastępów OSP.
04.05.2012 r. – na Apelu z okazji Dnia Strażaka do podziału wprowadzono
uroczyście, odebrane w grudniu 2011 r. samochody SLRR Land
Rover i SOp Punto.
28.06.2012 r. – Komendant Miejski pożegnał odchodzącego na zaopatrzenie
emerytalne bryg. Piotra Zastryżnego.
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29.11.2012 r. – podczas sesji Rady Miasta w Tychach Komendant Miejski omówił
dorobek 20-to lecia PSP na terenie działania Komendy.
Przedstawicielom Samorządu wręczono pamiątkowe medale 20-to
lecia PSP.
29.11.2012 r. – odebrano nowy samochód kwatermistrzowski SCKw Mercedes.
Samochód zakupiono ze środków budżetu państwa i WFOŚ.
Grudzień 2012 r. – do podziału bojowego Komendy wprowadziliśmy drugą poduszkę
ratowniczą. Środki pozyskano z budżetu miasta Tychy.
10.01.2013 r. – na spotkaniu roboczym z Prezydentem w UM Tychy, uzyskano
akceptację
w
sprawie
pomocy
finansowej
miasta,
z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów Komendy.
(pomoc w wysokości do 200 tyś. zł). W grudniu 2012 roku Komenda
uzyskała promesę z KG PSP w wysokości 400 tyś zł na realizację
wymienionego zadania.
24.01.2013 r. – otwarcie nowych, powiatowych i wojewódzkich, magazynów
powodziowych w Bieruniu Nowym przy ul. Warszawskiej.
28.03.2013 r. – po ponad 30 latach użytkowania, przystąpiono do remontu
pomieszczeń Sekcji Organizacyjno-Kadrowej i biura Komendanta.
12.04.2013 r. – pożar kompleksu domków jednorodzinnych w Tychach przy
ul. Jagiełły. W akcji udział brało 19 zastępów ratowniczo –
gaśniczych. W następnych dniach strażacy Komendy i druhowie
z OSP pomagali pogorzelcom w porządkowaniu i zabezpieczeniu
budynków.
10.06.2013 r. – nad terenem działania Komendy przeszło silne gradobicie
połączone z wichurą. Zanotowaliśmy prawie 200 interwencji
związanych z uszkodzonymi dachami, powalonymi drzewami,
zalanymi piwnicami i terenami.
Czerwiec 2013 r. - do budynku głównego Komendy przeniesiono magazyn
a dotychczasowe pomieszczenia zaadoptowano na garaż.
Sierpień 2013 r. – rozpoczęła się termomodernizacja i przebudowa obiektów
Komendy. Prace zakończono w miesiącu grudniu.
07.09.2013 r. – na stadionie w Lędzinach odbyły się VIII Zawody Sportowo
Pożarnicze jednostek OSP.
26.11.2013 r. – Komendant Główny PSP, na nasz wniosek, włączył do KSRG
jednostkę OSP Chełm Śląski. Uroczystego włączenia jednostki do
systemu dokonano w dniu 20 grudnia podczas wigilijnego zebrania
Zarządu Powiatowego ZOSP RP.
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Grudzień 2013 r. – od producenta odebrano kolejny, nowy średni samochód
ratowniczo – gaśniczy. Środki pozyskano z samorządu miasta
Tychy, powiatu bieruńsko – lędzińskiego, WFOŚ.
07.05.2014 r. – podczas wizyty służbowej w naszej Komendzie, Zastępcy Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP, po raz kolejny omówiono
sprawę koniecznej rozbudowy strażnicy. Zadanie to ujęto
w programie operacyjnym rozwoju woj. śląskiego na lata
2014 - 2020.
14.05.2014 r. – po silnych opadach deszczu kolejne zagrożenie powodziowe na
terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Do gminy Chełm Śląski
zdyslokowano siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego
z woj. mazowieckiego z zadaniem ewentualnej budowy doraźnego
obwałowania wzdłuż prawego brzegu rzeki Przemsza (teren
Chełmu Małego doświadczonego powodzią w 2010 roku).
04.08.2014 r. – nad terenem działania Komendy przeszła silna wichura połączona
z dużymi opadami deszczu. Zanotowano kilkadziesiąt interwencji.
III/IV kwartał 2014 r. – w budynku warsztatowo – garażowym przygotowano
pomieszczenia, zakupiono sprzęt i uruchomiono Powiatowy Punkt
Przeglądów Okresowych Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych.
Wokół terenu Komendy zamontowaliśmy nowe ogrodzenie.
23.12.2014 r. – z salonu samochodowego odebraliśmy nowy lekki samochód
kwatermistrzowski SLKw Volkswagen Transporter. Środki na zakup
pochodziły z UM Tychy i budżetu Komendy.
28.02.2015 r. – do OSP Bojszowy Nowe przekazano dotychczas eksploatowany
lekki samochód kwatermistrzowski SLKw Volkswagen Transporter.
17.04.2015 r. – po raz kolejny w KW PSP Komendant Miejski omawiał i przedstawił
sprawy koniecznej rozbudowy Komendy.
26.04.2015 r. – delegacja Komendy uczestniczyła w pielgrzymce strażaków na
Jasną Górę.
27.04.2015 r. – odbiór pod względem bezpieczeństwa pożarowego podziemnych
garaży przy stacji PKP Tychy Lodowisko.
Maj 2015 r. –

kilkudniowe odbiory prewencyjne i operacyjne Stadionu Miejskiego
w Tychach.

30.05.2015 r. – delegacja Komendy uczestniczyła w pogrzebie śp. st. ogn. w st.
spocz. Tadeusza Gwiżdża jednego z pierwszych strażaków
Zawodowej Straży Pożarnej w Tychach.
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27.06.2015 r. – na stadionie w Imielinie odbyły się kolejne Powiatowe Zawody
Sportowo Pożarnicze jednostek OSP.
07.07.2015 r. – groźny pożar warsztatu mechaniki samochodowej w Tychach przy
ul. Piłsudskiego.
08.07.2015 r. – godz. 5.00 potężna wichura nad śląskiem w tym szczególnie
miastem Tychy i powiatem bieruńsko – lędzińskim. Przez kilka
następnych dni strażacy PSP i OSP przeprowadzili ponad 500 akcji
ratowniczych związanych z usuwaniem powalonych drzew
i zerwanych dachów, itp.
23.10.2015 r. - decyzją Komendanta Głównego PSP do KSRG na okres 5-ciu lat
została włączona jednostka OSP Czarnuchowice.
Grudzień 2015 r. – od producenta odebraliśmy kolejny nowy ciężki samochód
ratowniczo – gaśniczy GCBA 32 Scania, środki pozyskano
z miasta Tychy (370 tyś. zł), Starostwa Powiatowego w Bieruniu
(50 tyś zł), WFOŚ (480 tyś zł), a wyposażenie w sprzęt pokryto ze
środków własnych (150 tyś zł).
Grudzień 2015 r. – z pozyskanych środków z KG PSP (100 tyś zł) zakupiono
przewoźny agregat prądotwórczy 100 kVA (80 kW).
22.01.2016 r. – plac KW PSP Katowice uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo –
gaśniczego zakupionego przez jednostki PSP w 2015 roku.
Odebraliśmy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA Scania.
06.03.2016 r. – uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu
ratowniczo – gaśniczego GCBA dla OSP Bojszowy Nowe.
Samochód zakupiono ze środków UG Bojszowy i środków KSRG.
11.03.2016 r. – pożar budynku handlowo – usługowego „KARLIK” w Bieruniu
Nowym ul. Granitowa. Działania ratowniczo – gaśnicze prowadziło
25 zastępów PSP i OSP.
26.03.2016 r. – groźny pożar pod słupami i linią wysokiego napięcia w Tychach
– Urbanowicach. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy 4 słupy
wysokiego napięcia 110 kW. W działaniach ratowniczych
uczestniczyło 10 zastępów PSP i OSP.
14.05.2016 r. – pod siedzibą Starostwa Powiatowego w Bieruniu – Ścierniach odbył
się wspólny dla Komendy i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP apel z okazji Dnia Strażaka. Podczas apelu oprócz wyróżnień
i awansów, poświęcono samochód GCBA 32 Scania z KM PSP
Tychy.
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17.06.2016 r. – kolejna, w ostatnich latach silna wichura nad miastem Tychy
i powiatem bieruńsko – lędzińskim. Zanotowaliśmy ponad
50 interwencji związanej z powalonym drzewami i zerwanymi
dachami.
23.06.2016 r. – wizyta Prezydenta RP w Tychach, Bojszowach i Bieruniu Starym.
Lipiec / sierpień 2016 r. – zastępy PSP Tychy zabezpieczały na terenie miasta
Kraków i Częstochowa wizytę Papieża w naszym kraju.
05 – 15.08.2016 r. –
w autoryzowanym serwisie autodrabin Magirus w Pile
dokonano wymiany dwóch przednich podpór w drabinie naszej
Komendy.
W okresie tym tyscy strażacy zostali wsparci drabiną wypożyczoną
z KM PSP Bielsko – Biała.
31.08.2016 r. – pogrzeb śp. druha Stefana Piesiura wieloletniego Prezesa Zarządu
Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie, Naczelnika Miasta,
Przewodniczącego Rady Miasta w Mikołowie, jednego z inicjatorów
utworzenia w 1983 roku Oddziału Zawodowej Straży Pożarnej
w Tychach z siedzibą w Mikołowie (obecnie KP PSP Mikołów).
02.09.2016 -

do podziału bojowego wprowadzono nową łódź ratowniczą
zakupioną ze środków (40 000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego.

17.09.2016 r. – kolejne coroczne zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP
w gminie Bojszowy. Tym razem druhowie ćwiczyli na stadionie
w Bojszowach.
Grudzień 2016 r. – od producenta odebraliśmy kolejny nowy ciężki samochód
ratowniczo – gaśniczy GCBA 9/50 Scania. Środki pozyskaliśmy z
Miasta Tychy (450 000,00 zł) z WFOŚ (626 250,00 zł).
Wyposażenie pokryto ze środków własnych.
24.12.2016 r. – groźny pożar w Międzyrzeczu, w kompleksie obiektów stolarsko –
magazynowo – usługowym. Dzięki działaniom ratowniczym
spaleniu uległa tylko część dachu na powierzchni kilkudziesięciu m 2
16.01.2017 r. – plac KW PSP Katowice – uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo
– gaśniczego zakupionego przez PSP w 2016 roku. Odebraliśmy
ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 9/50 Scania.
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