ANALIZA

ZDARZEŃ

za 2014 rok
Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 709 zdarzeń w tym:
169 pożarów, 537 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe.
POŻARY
WIELKOŚĆ

ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY
W TYS. ZŁ

UR.MIENIE
W TYS. ZŁ

Małe

155

328,1

2122,0

Średnie

14

309,7

644,0

Duże

0

0

0

Bardzo duże

0

0

0

169

637,8

2766,0

RAZEM

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN
MIASTO I GMINA

ILOŚĆ POŻARÓW

STRATY W TYS. ZŁ

Miasto i Gmina Olesno

48

216,3

Miasto i Gmina Praszka

32

71,8

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

23

209,3

Miasto i Gmina Dobrodzień

39

39,6

Gmina Rudniki

14

7,0

Gmina Radłów

6

24,3

Gmina Zębowice

7

69,5

169

637,8

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW
RODZAJ OBIEKTU

ILOŚĆ POŻARÓW

STRATY W TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej

2

0,0

Obiekty mieszkalne

26

225,9

Obiekty produkcyjne

5

143,1

Obiekty magazynowe

1

11,0

Środki transportu

9

47,5

Lasy państwowe i prywatne

8

0,0

Uprawy rolnictwo, nieużytki

53

179,6

Inne obiekty

65

30,7

169

637,8

POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY

ILOŚĆ POŻARÓW

Bud. admin.-biurowe, banki

1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa

17

Budynki wielorodzinne

6

Budynki gospodarcze

6

Budynki produkcyjne

1

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych

3

Maszyny i urządzenia technologiczne

2

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych

9

Lasy – młodniki

1

Inne powierzchnie w obszarach leśnych

7

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze

23

Uprawy rolne oraz łąki, rżyska i pożary powstałe podczas zbiorów tych upraw

19

Sterty, stogi

2

Maszyny rolnicze, traktory itp.

3

Budynki inwentarskie, stodoły

2

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci

9

Obiekty lub grupa obiektów przyrody (pojedyncze drzewa,)

4

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic

42

Inne nietypowe

12
169

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW
PRZYCZYNA POŻARU

ILOŚĆ POŻARÓW

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym
papierosy, zapałki

84

Nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym
papierosy, zapałki

1

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach

3

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (przewody, osprzęt oświetlenia,
odbiorniki bez urządzeń ogrzewczych)

8

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

14

Wady urządzeń mechanicznych

3

Wady środków transportu

13

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

5

Samozapalenia biologiczne

1

Wyładowania atmosferyczne

5

Inne przyczyny

16

Nieustalone

6

Podpalenia umyślne

10
169
2

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY POŻARACH
PSP JRG

OSP Z KSRG

INNE OSP

ZSP

ZSR

INNE JEDNOSTKI

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

128/508

234/1294

82/441

0/0

0/0

0/0

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
WIELKOŚĆ MZ

ILOŚĆ MZ

STRATY W TYS. ZŁ

Małe

35

0,0

Lokalne

500

1208,3

Średnie

2

48,0

Duże

0

0,0

Gigantyczne lub klęski żyw.

0

0,0

537

1256,3

RAZEM

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW
RODZAJ OBIEKTU

ILOŚĆ MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej

39

0,0

Obiekty mieszkalne

170

34,0

Obiekty produkcyjne

11

35,0

Obiekty magazynowe

1

10,0

102

1136,3

Lasy państwowe i prywatne

3

0,0

Uprawy rolnictwo

23

10,0

Inne obiekty

188

31,0

537

1256,3

Środki transportu

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN
MIASTO I GMINA

ILOŚĆ MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Olesno

201

344,0

Miasto i Gmina Praszka

70

308,0

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

49

57,5

Miasto i Gmina Dobrodzień

118

402,8

Gmina Rudniki

49

65,0

Gmina Radłów

26

77,0

Gmina Zębowice

24

2,0

537

1256,3

3

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW
GOSPODARCZYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY

ILOŚĆ MZ

Obiekty administracyjno - biurowe, banki

7

Obiekty oświaty i nauki (budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola)

10

Obiekty służby zdrowia

5

Obiekty handlowo - usługowe

5

Obiekty widowiskowo-rozrywkowe i sportowe

6

Obiekty kultu religijnego

2

Inne obiekty użyteczności publicznej

4

Budynki wielorodzinne

40

Budynki jednorodzinne

124

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.)

6

Budynki produkcyjne

1

Budynki gospodarcze

17

Obiekty magazynowe

1

Drogowe – autobusy, trolejbusy

2

Drogowe – samochody osobowe

84

Drogowe – samochody ciężarowe

10

Drogowe – motocykle, jednoślady

6

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie

7

Lasy – drzewostany III klasy wieku

3

Maszyny rolnicze

3

Sterty, stogi

2

Obiekty lub grupa obiektów przyrody (pojedyncze drzewa, jaskinie)

53

Obiekty hydrotechniczne

1

Inne zdarzenia powstałe na zbiornikach wodnych

7

Garaże, warsztaty samochodowe itp.

6

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków
transportu, bez pożarów traw na poboczach)

11

Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe, drogi, ulice

65

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic

12

Zagrożenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych, gospodarczych itp.

2

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje

35
537

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
PRZYCZYNY

POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

ILOŚĆ MZ

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)

3

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych

5

Wady urządzeń mechanicznych

2

Wady urządzeń elektrycznych

1

Uszkodzenia sieci i instalacji przemysłowych

2

Wady środków transportu

13
4

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

91

Wady konstrukcji budowlanych

1

Silne wiatry

35

Gwałtowne opady atmosferyczne

53

Nieskuteczne zabezpieczenie hodowlanych zwierząt

1

Wyładowania atmosferyczne

1

Celowe działanie człowieka

1

Akcje terrorystyczne

2

Nieumyślne działanie człowieka

1

Nietypowe, agresywne zachowanie się zwierząt

172

Nieustalone

9

Inne przyczyny

142
537

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH
PSP JRG

OSP Z
KSRG

INNE OSP

ZSP

ZSR

GSP

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

313/1160

416/2048

61/327

0/0

0/0

0/0

PONADTO ODNOTOWANO 3 ALARMY FAŁSZYWE
MIASTO I GMINA

ZŁOŚLIWY

W DOBREJ
WIERZE

Z INSTALACJI
WYKRYWANIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień

0

0

1

1

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

0

0

0

0

Miasto i Gmina Olesno

0

0

2

2

Miasto i Gmina Praszka

0

0

0

0

Gmina Radłów

0

0

0

0

Gmina Rudniki

0

0

0

0

Gmina Zębowice

0

0

0

0

OGÓŁEM

0

0

3

3

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ
Rodzaj
zdarzenia

Osoby śmiertelne

Osoby ranne

dorośli

dzieci

dorośli

dzieci

kpp udzielona
przez strażaków

Pożar

1

0

6

0

3

MZ

6

0

116

5

39

Razem

7

0

122

5

42

5

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.
05.01.2014 r. Po godzinie 00:40 w Praszce na ul. Styczniowej siedem zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru budynku mieszkalnego. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni
84 m2 i objął kubaturę około 250 m3. Wstępne straty oszacowano na 30 tys.zł. Działania zastępów
zabezpieczali policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego.
29.01.2014 r. Po godzinie 17:20 na trasie Wojciechów – Stare Olesno (DK 11) usuwano skutki wypadku
drogowego. Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych hondy civic
i renault thalia. Pogotowie ratunkowe do oleskiego szpitala odwiozło poszkodowane trzy osoby dorosłe oraz
jedno dziecko. Przejazd na trasie zablokowany był do godziny 20:00.
21.02.2014 r. Po godzinie 14:30 w Świerczu (gm. Olesno) usuwano skutki zderzenia czterech samochodów
osobowych. Na łuku drogi doszło do zderzenia seata, fiata uno, forda mondeo oraz alfa romeo. W zdarzeniu
brało udział 9 osób w tym 4 dzieci. Po sprawdzeniu przez lekarza, zespół ratownictwa medycznego
przewiózł do szpitala w Oleśnie jedną osobę dorosłą oraz jedno dziecko. Ruch na trasie przywrócono
o godzinie 16:30.
24.02.2014 r. Po godzinie 8:00 w Wierzbiu (gm. Praszka) usuwano skutki wypadku drogowego. Na łuku
drogi krajowej nr 45 doszło do zderzenia samochodu osobowego toyota auris z samochodem dostawczym
mercedes sprinter. W wyniku zderzenia, ciężkich obrażeń ciała doznała kierująca samochodem osobowym,
33 - letnia kobieta.
15.03.2014 r. O godz. 07:20 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania otrzymał informację o pożarze
lasu w m. Gosławice (gm. Dobrodzień). Z uwagi na długotrwałą suszę i bardzo silny wiatr, w krótkim czasie
pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 6 ha. Do zdarzenia skierowano 10 zastępów straży pożarnej,
a działania gaśnicze zakończono po godz. 17:00.
16.03.2014 r. Po godzinie 14:30 w Myślinie usuwano skutki miejscowego zagrożenia. W wyniku
wystąpienia silnego wiatru, na budynek gospodarczy przewróciło się drzewo. W wyniku zdarzenia
całkowitemu zniszczeniu uległ dach budynku a wstępne straty oszacowano na 35 tys.zł.
16.03.2014 r. Około godz. 10:40 w Oleśnie na ul. Lompy sprawdzono i zabezpieczono mieszkanie
w budynku wielorodzinnym, w którym doszło do zasłabnięcia lokatorki. Przyczyną zdarzenia była emisja
tlenku węgla w łazience.
04.04.2014 r. Po godzinie 23:00 w Jastrzygowicach (gm. Gorzów Śl.) 4 zastępy straży pożarnej
uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru piwnicy w budynku mieszkalnym. Pożar rozprzestrzenił
się na powierzchni 25 m2. W wyniku zdarzenia zginęło 40 kur, zniszczeniu uległy materiały i przedmioty
zgromadzone w obiekcie. Wstępne straty oszacowano na 25 tys zł.
06.04.2014 r. Tuż po godzinie 8:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania otrzymał informację
że w Dobrodzieniu na ul. Moniuszki doszło do pożaru samochodu osobowego . Po przybyciu na miejsce
zdarzenia pierwszego zastępu ratownicy zastali samochód osobowy Audi częściowo objęty niewielkim
pożarem. Pojazd oparty był o elewację budynku mieszkalnego. Poszkodowany, którego ewakuowano
z pojazdu nie okazywał oznak życia. Ratownicy medyczni pogotowia wspólnie ze strażakami ponad
dwadzieścia minut prowadzili resuscytację krążeniowo – oddechową. Po przybyciu na miejsce akcji zespołu
ratownictwa medycznego typy S, podęto decyzję o zadysponowaniu śmigłowca LPR. Miejsce przekazania
pacjenta wyznaczono na targowisku miejskim przy ulicy Solnej. Lądowisko zostało zabezpieczone przez
strażaków oraz policję. Działania ratownicze przyniosły zamierzony skutek i poszkodowanemu
przywrócono funkcje życiowe. Ustabilizowanego pacjenta przekazano załodze śmigłowca. Przypuszczalną
przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierującego w trakcie parkowania pojazdu.

6

11.05.2014 r. Po godzinie 5:20 pięć zastępów straży pożarnej uczestniczyło w akcji ratowniczej Jaworku
(gm. Rudniki). Na prostym odcinku drogi krajowej 43, samochód osobowy renault scenic zjechał z jezdni
do rowu przewrócił się na bok i dachem uderzył w drzewo. W wyniku wypadku śmiertelnych obrażeń ciała
poniosły trzy osoby: 50-letni kierowca oraz dwie kobiety w wieku 43 i 74 lat. Ranny 74-letni mężczyzna
zmarł na drugi dzień w szpitalu. W szpitalu powiatowym w Oleśnie nadal leży piąta poszkodowana
80- letnia kobieta. Usuwanie skutków wypadku zakończono przed południem.
17.05.2014 r. Po godzinie 18:00 w Dobrodzieniu usuwano skutki wypadki drogowego. Na prostym odcinku
drogi krajowej 46, kierujący motocyklem suzuki uderzył w autokar volvo. Poszkodowanego motocyklistę
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował do szpitala.
27.05.2014 r. Po godzinie 11:20 w Gorzowie Śl. cztery zastępy straży pożarnej uczestniczyły w gaszeniu
pożaru kuchni w budynku mieszkalnym. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 20 m 2 i objął kubaturę
około 60 m3, z pomieszczenia objętego pożarem strażacy wynieśli dwie butle z gazem propan – butan.
W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem a wstępne straty
oszacowano na 50 tys zł. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wadliwe działanie kuchenki gazowej.
28.05.2014 r. Od godziny 19:00 w miejscowości Knieja (gm. Zębowice) sześć zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru zabudowań gospodarczych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni
100 m2 i objął kubaturę około 400 m3. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa stodoła oraz zgromadzone
w obiekcie siano i słoma. Wstępne straty oszacowano na 50 tys zł. Przypuszczalną przyczyną pożaru było
wyładowanie atmosferyczne.
12-13.06.2014 r Przed godziną 20:00 do stanowiska kierowania w Oleśnie wpłynęła informacja o wypadku
drogowym w miejscowości Stare Olesno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Olesno,
kierujący akcją ustalił że na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia motocykla yamaha z samochodem
ciężarowym mercedes. Po uderzeniu w ciężarówkę motocykl odbił się i uderzył w samochód osobowy ford.
Na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, zadysponowano również śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo wysiłków ratowników medycznych oraz strażaków po
kilkudziesięciu minutach resuscytacji obecny na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon 29 – letniego
motocyklisty. Usuwanie skutków wypadku zakończono o godzinie 23:00. Godzinę później doszło
do kolejnego zdarzenia. W miejscowości Sowczyce (gm. Olesno) na prostym odcinku drogi samochód
ciężarowy volvo zjechał z jezdni do rowu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP
poszkodowanego ewakuowano z kabiny i rozpoczęto półgodzinną resuscytację. Mimo wysiłków
ratowników medycznych pogotowia i strażaków, również w tym przypadku nie udało się uratować
49- etniego mężczyzny. Dochodzenie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn tragicznych zdarzeń
prowadzą funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora.
15.06.2014 r. Po godzinie 4:20 w Sowczycach (gm. Olesno) sześć zastępów straży pożarnej uczestniczyło
w akcji gaszenia pożaru budynku gospodarczego. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 60 m 2 i objął
kubaturę około 180 m3. W wyniku pożaru zniszczeniu uległ budynek wraz z wyposażeniem a wstępne straty
oszacowano na 30 tys.zł. Mimo dużego zagrożenia nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru
na sąsiedni budynek.
12.07.2014 r. Po godzinie 16:00 w Pludrach (gm. Dobrodzień) usuwano skutki groźnego zdarzenia
drogowego. Na łuku drogi 901, ciągnik siodłowy scania z naczepą typu chłodnia zjechał z jezdni i uderzył
w betonowy przepust pod linią kolejową. Osoby postronne ewakuowały kierowcę ze zniszczonej kabiny
scanii przed przybyciem zastępów straży. Działania pięciu zastępów straży pożarnej z Bzinicy,
Dobrodzienia, Szemrowic i Olesna polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przepompowaniu paliwa
ze zbiornika samochodu ciężarowego i zabezpieczeniu cieku wodnego przed paliwem. Działania straży
zakończono o godzinie 20:00.
28.07.2014 r. Po godzinie 22:30 w Klekotnej (gm. Dobrodzień) usuwano skutki wypadku drogowego.
Na ul. Dobrodzieńskiej doszło do zderzenia motorowego komar z motocyklem WSK. Działania zastępów
7

PSP i OSP polegały na udzieleniu pomocy ratownikom medycznym pogotowia w resuscytacji krążeniowo –
oddechowej jednego z poszkodowanych oraz zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. Mimo
wysiłków ratowników medycznych i strażaków poszkodowany mężczyzna zmarł w szpitalu.
17.07.2014 r. Po godz. 16:00 w Nowej Wsi (gm. Gorzów Śląski) doszło do pożaru przyczepy ze słomą
w pobliżu zabudowań gospodarskich. Po opanowaniu sytuacji spaloną słomę wywieziono na pole oraz
dogaszono objęte pożarem bramy, drzwi, okna oraz konstrukcję zadaszenia pod którym zapaliła się słoma.
W trakcie akcji ustalono, że w budynku znajduje się zestaw acetylenowo-tlenowy, który poddany został
działaniu wysokiej temperatury. W celu niedopuszczenia do wybuchu zastosowano długotrwałą procedurę
chłodzenia butli. W działaniach brało udział siedem zastępów JOP, uratowano zagrożone budynki.
21.07.2014 r. Po godzinie 15:30 w Kadłubie Wolnym (gm. Zębowice) sześć zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru upraw. W wyniku pożaru spaleniu uległo 4 ha zboża na pniu
a wstępne straty oszacowano na 10 tys.zł.
27.07.2014 r. Po godzinie 18:30 w Strojcu (gm. Praszka), 11 zastępów straży pożarnej uczestniczyło w
akcji gaszenia pożaru zbożna na pniu i ścierniska na powierzchni 4 ha. Wstępne straty oszacowano na 10
tys.zł.
01.09. 2014 r. Tuż po godzinie 16:00, dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał
informację o pożarze zabudowań mieszkalno - gospodarczych w miejscowości Goła gm. Gorzów Śl.
Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej, podano prądy wody w natarciu na objęte pożarem
poddasze budynku gospodarczego oraz w obronie na zagrożoną część mieszkalną. Równocześnie
z działaniami gaśniczymi prowadzono ewakuację inwentarza (trzoda chlewna, byki oraz drób).
Po opanowaniu pożaru dowodzący akcją podjął decyzję o przeprowadzeniu niezbędnych prac
rozbiórkowych oraz usunięciu z poddasza spalonej słomy. Po ugaszeniu pożaru udzielono pomocy
właścicielom w zabezpieczeniu plandekami części mieszkalnej budynku. Pożar rozprzestrzenił
się na powierzchni 170 m2 i objął kubaturę ponad 400 m3. Zniszczeniu uległo poddasze budynku
gospodarczego i przybudówki, 23 tony zbożna oraz słoma. Wstępne straty oszacowano na 82 tys.zł. Mimo
dużego zagrożenia nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru na parter budynku gospodarczego oraz
uratowano budynek mieszkalny. W działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczył 1 zastęp z JRG Olesno
oraz 6 zastępów OSP z ternu gminy Gorzów Śl. i Praszka.
26.09. 2014 r. Po godzinie 15:20 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania otrzymał informację
o wypadku drogowym w Dobrodzieniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP kierujący
działaniem ratowniczym ustalił że na ul. Opolskiej samochód osobowy ford cougar zjechał z jedni
na pobocze uderzył w betonowy słup energetyczny oraz pogrodzenie posesji. W wyniku zdarzenia, ciężkich
obrażeń ciał doznał kierujący fordem 22 – letni mężczyzna, którego do szpitala przetransportował
śmigłowiec Lotniczego pogotowia Ratunkowego. W usuwaniu skutków zdarzenia brały udział 4 zastępy;
z JRG Olesno, OSP Dobrodzień i OSP Szemrowice.
28.10.2014 r. O godzinie 15:35 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania otrzymał informację o
wypadku drogowym na trasie Olesno - Kolonia Biskupicka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów
PSP i OSP, kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że na prostym odcinku drogi doszło do czołowego
zderzenia dwóch samochodów osobowych peugeota 306 i citroena berlingo. W celu uwolnienia rannego
pasażera z wraku peugeota, strażacy użyli sprzętu specjalistycznego. Po wydobyciu poszkodowanego 18 latka, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do specjalistycznego szpitala.
Pozostałe 4 osoby biorące udział w zdarzeniu, 3 zespoły ratownictwa medycznego odwiozły do oleskiego
szpitala. W działaniach ratowniczych uczestniczyły 2 zastępy z JRG Olesno, OSP Kościeliska oraz OSP
Borki Małe, które zabezpieczyły teren Olesna.
14.11.2014 r. Tuż po godzinie 9:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał
informację o pożarze zabudowań w miejscowości Leśna. (gm. Olesno). Po przybyciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że pożarem objęty jest
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kompleks zabudowań mieszkalno – gospodarczych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni prawie 300 m 2
i objął kubaturę ponad 800 m3. Mimo dużego zagrożenia nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru
na sąsiednie zabudowania i uratowano część objętych pożarem pomieszczeń oraz ewakuowanego mienia.
Wstępne straty oszacowano na 100 tys.zł. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności
powstania pożaru prowadzą funkcjonariusze Policji. W działaniach ratowniczo gaśniczych brało udział 3
zastępy z JRG Olesno oraz 5 jednostek OSP z Wysokiej, Borek Małych, Wachowa, Łowoszowa oraz Leśna.
Zastęp OSP Szemrowice zabezpieczył teren Olesna.
07.12.2014 r. Przed godziną 16:00 na trasie Olesno - Wachów doszło do wypadku drogowego. Na
skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych mercedesa i volkswagena passata.
W wyniku wypadku trzy osoby doznały obrażeń ciała (w tym jedna ciężkich obrażeń). Działania dwóch
zastępów z JRG Olesno i OSP Wysoka polegały zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
akumulatorów i pomocy w transporcie osoby poszkodowanej do ZRM. Udzielono pomocy policji w
kierowaniu ruchem pojazdów, a po zakończeniu czynności dochodzeniowo - śledczych usunięto pojazdy na
pobocze, zebrano części rozbitych pojazdów oraz płyny eksploatacyjne z jezdni.
09.12.2014 r. Po godzinie 4:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał informację
o pożarze budynku w Dobrodzieniu. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej kierujący
działaniem ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest poddasze budynku biurowego. Ze względu na
zwarcie instalacji elektro - energetycznej na przyłączu do budynku i bezpośrednie zagrożenie porażenia
prądem ratowników, dowódca akcji podjął decyzję o wstrzymaniu działań gaśniczych do czasu odłączenia
napięcia przez pogotowie energetyczne. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni około 70 m 2 i objął
kubaturę ponad 140 m3. W działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej
(JRG Olesno, 2 x OSP Dobrodzień, OSP Szemrowice, OSP Główczyce) oraz samochód operacyjny z
oleskiej komendy.
11.12.2014 r. Po godzinie 17:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał
informację o pożarze budynku w Jaworznie. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej kierujący
działaniem ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest wnętrze budynku mieszkalnego. Po wejściu
ratowników do wnętrza obiektu, pożar został szybko opanowany i ugaszony. W trakcie działań, strażacy
stwierdzili, że w budynku znajduje się mężczyzna. Obrażenia jakich doznał 52 - latek okazały się
śmiertelne. W działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej (JRG Olesno,
OSP Rudniki, OSP Jaworzno oraz OSP Cieciułów). Na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa
medycznego oraz funkcjonariusze policji, którzy przeprowadzili czynności dochodzeniowo - śledcze.
Działania zakończono po godzinie 20:00

Opracował:
1. bryg. Jarosław Zalewski
2. st.kpt. Ireneusz leniec
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