
A N A L I Z A      Z D A R Z E Ń
za 2015 rok

Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 895 zdarzeń w tym:
192 pożary,  684 miejscowe zagrożenia oraz 19 alarmów fałszywych.

POŻARY

WIELKOŚĆ ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY 
W  TYS. ZŁ

UR.MIENIE 
W TYS. ZŁ

Małe 177 463,2 2867,0

Średnie 13 134,0 188,0

Duże 2 516,2 230,0

Bardzo duże 0 0,0 0,0

RAZEM 192 1113,4 3285,0

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Miasto  i  Gmina  Dobrodzień 30 136,5

Miasto  i  Gmina  Gorzów Śl. 18 108,5

Miasto  i  Gmina  Olesno 38 361,0

Miasto  i  Gmina  Praszka 42 433,5

Gmina  Radłów 11 31,0

Gmina  Rudniki 47 36,2

Gmina  Zębowice 6 6,7

192 1113,4

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej 1 2,0

Obiekty mieszkalne 26 103,0

Obiekty produkcyjne 3 18,0

Obiekty magazynowe 1 82,0

Środki transportu 21 219,3

Lasy państwowe i prywatne 11 6,0

Uprawy rolnictwo, nieużytki 79 658,9

Inne obiekty 50 24,2

192 1113,4



POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ  POŻARÓW

Budynki handlowo- usługowe  1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 18

Budynki wielorodzinne 8

Budynki produkcyjne 2

Maszyny i urządzenia technologiczne 1

Magazyny 1

Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do 
samochodów ciężarowych

6

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 15

Lasy - uprawy leśne 1

Lasy – młodniki 2

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 4

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 4

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 34

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

28

Sterty, stogi, brogi 10

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie 5

Budynki gospodarcze ( szopy, komórki, garaże, wiaty, kotłownie) 2

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci 11

Kanały wentylacyjne, dymowe, dylatacje, palne elewacje lub okładziny 
ścian zewnętrznych 

3

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 3

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 2

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 29

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 1

192



PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA   POŻARU ILOŚĆ  POŻARÓW

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

107

Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na 
polach 

2

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami 
łatwopalnymi i pirotechnicznymi 

1

Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo-
niebezpiecznych 

2

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 3

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

3

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

4

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 2

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 3

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe 9

Wady urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe 1

Wady urządzeń grzewczych na paliwo gzowe 1

Wady urządzeń mechanicznych 6

Wady środków transportu 17

Samozapalenia biologiczne 1

Wyładowania atmosferyczne 4

Podpalenia ( umyślne) w tym akty terroru 11

Pożary jako następstwo 1

Inne przyczyny 14

192

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

168/615 310/1749 97/562 0/0 0/0 0/0



MIEJSCOWE  ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ  MZ ILOŚĆ  MZ STRATY W TYS. ZŁ

Małe 54 5,0

Lokalne 626 1304,5

Średnie 4 17,0

Duże 0 0,0

Gigantyczne lub klęski żyw. 0 0,0

RAZEM 684 1326,5

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej 31 2,0

Obiekty mieszkalne 168 20,5

Obiekty produkcyjne 9 31,7

Obiekty magazynowe 2 30,0

Środki transportu 108 1208,0

Lasy państwowe i prywatne 7 2,2

Uprawy rolnictwo 40 3,5

Inne obiekty 319 27,8

684 1326,5

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO  I  GMINA ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Dobrodzień 92 360,5

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 81 19,9

Miasto i Gmina Olesno 237 604,8

Miasto i Gmina Praszka 125 243,3

Gmina Radłów 33 21,0

Gmina Rudniki 67 51,5

Gmina Zębowice 49 25,5

684 1326,5



MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW 
GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ MZ

Bud. admin.-biurowe, banki 3

Budynki oświaty i nauki 8

Budynki służby zdrowia 4

Budynki handlowo- usługowe  6

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe 5

Budynki kultu religijnego i sakralne 4

Inne obiekty użyteczności publicznej 1

Hotele, noclegownie 3

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 122

Budynki wielorodzinne 33

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 3

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.) 7

Budynki produkcyjne 1

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 8

Magazyny 2

Motocykle, jednoślady 5

Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do 
samochodów ciężarowych

11

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 91

Kolejowe 1

Lasy - drzewostany II klasy wieku 1

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 4

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 1

Powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych np. parki, lasy miejskie  1

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 3

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie 6

Budynki gospodarcze ( szopy, komórki, garaże, wiaty, kotłownie) 31

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci 1

Kanały wentylacyjne, dymowe, dylatacje, palne elewacje lub okładziny 
ścian zewnętrznych 

1

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

13

Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych  3

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 166

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 20



Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice 71

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 17

Zdarzenia mające miejsce na dużych obszarach mieszkalnych lub 
gospodarczych

6

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 21

684

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

PRZYCZYNY    POWSTAWANIA   MIEJSCOWYCH  ZAGROŻEŃ ILOŚĆ   MZ

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

1

Wady urządzeń i instalacji gazowych ( zbiorniki, przewody, odbiorniki 
gazu itp.)

5

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 3

Wady urządzeń ogrzewczych ( innych niż elektryczne) 1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych ( innych niż 
elektryczne) 

1

Uszkodzenia sieci i instalacji przemysłowych doprowadzających, 
odprowadzających media komunalne i technologiczne 

11

Wady środków transportu 8

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 2

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 92

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 2

Silne wiatry 193

Gwałtowne opady atmosferyczne 5

Wyładowania atmosferyczne 4

Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 2

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie 218

Celowe działanie człowieka 3

Nieustalone 4

Inne przyczyny 129

684



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

382/1331 566/2895 97/526 0/0 0/0 0/0

ALARMY FAŁSZYWE

MIASTO I GMINA ZŁOŚLIWY W DOBREJ
WIERZE

Z INSTALACJI
WYKRYWANIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień 0 6 0 6

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 0 2 0 2

Miasto i Gmina Olesno 0 6 2 8

Miasto i Gmina Praszka 0 0 0 0

Gmina Radłów 0 0 0 0

Gmina Rudniki 0 3 0 3

Gmina Zębowice 0 0 0 0

OGÓŁEM 0 17 2 19

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ 

RODZAJ
ZDARZENIA

OSOBY ŚMIERTELNE OSOBY RANNE

DOROŚLI DZIECI DOROŚLI DZIECI KPP UDZIELONA
PRZEZ STRAŻAKÓW

Pożar 0 0 4 0 3

MZ 5 0 122 5 76

Razem 5 0 126 5 79



Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.
2.01.2015 r. O godzinie 14:14 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał informację
o pożarze w Dalachowie (gm. Rudniki). Wstępna informacja o zdarzeniu dotyczyła pożaru sadzy w kominie,
dlatego  dyżurny  w  I  rzucie  zadysponował  trzy  zastępy  straży  pożarnej  (JRG  Olesno,  OSP  Dalachów
i Rudniki). Po przybyciu na miejsce zdarzenia, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że w budynku
mieszkalnym doszło do pożaru kotłowni  (piwnicy).  W związku z tym na miejsce  zdarzenia skierowano
kolejne zastępy; samochód operacyjny z kamerą termowizyjną oraz OSP Praszka i OSP Żytniów. W celu
ładowania butli aparatów oddechowych, na miejsce pożaru skierowano OSP Gorzów Śl. ze sprężarką. Pożar
rozprzestrzenił  się  na  powierzchni  18m2 i  objął  kubaturę  36m3.  W wyniku  pożaru  spaleniu  uległ  opał
składowany w kotłowni. Działania zakończono o godz 19:00. 

26.02.2015  r. Po  godzinie  12:40  dyżurny  powiatowego  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie  otrzymał
informację  o  wypadku  drogowym  na  trasie  Dobrodzień  -  Lubliniec  w  miejscowości  Gosławice.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że na
łuku  drogi  krajowej  46  samochód  osobowy  citroen  xsara  zjechał  z  jezdni  i  uderzył  w  barierę
dźwiękochłonną, następnie odbił się wpadł na jezdnię gdzie został uderzony przez ciągnik siodłowy volvo
z naczepą. Po zderzeniu samochód osobowy wpadł do rowu i przewrócił się na bok, a samochód ciężarowy
zablokował  jeden  pas  ruchu.  W  działaniach  ratowniczych  brały  udział  dwa  zespoły  ratownictwa
medycznego, trzy zastępy straży pożarnej (JRG Olesno, OSP Dobrodzień i OSP Główczyce) oraz samochód
operacyjny z oleskiej komendy. Mimo wysiłków ratowników medycznych pogotowia oraz strażaków, którzy
przez 40 minut prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową nie udało się uratować 39 - letniej kobiety
prowadzącej  samochód osobowy.  Na miejsce wypadku przybył  prokurator  oraz funkcjonariusze policji,
którzy  przeprowadzili  czynności  dochodzeniowo  -  śledcze.  Usuwanie  skutków  wypadku  zakończono
o godzinie 17:30.

28.02.2015  r.  O godz.  17:30  doszło  do  pożaru  samochodu  osobowego stojącego  w garażu.  Do pożaru
zadysponowano JRG Olesno  oraz OSP Praszka i  OSP Strojec.  Spaleniu  uległ  samochód osobowy oraz
wyposażenie garażu. 

4.03.2015 r. O godzinie 21:00, dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał informację
o  wypadku  drogowym  w  pobliżu  miejscowości  Kocury (gm.  Dobrodzień).  Po  przybyciu  na  miejsce
zdarzenia zastępów PSP i OSP kierujący działaniami ratowniczymi ustalił,  że na prostym odcinku drogi
doszło do zderzenia  hyundaia  ze  skodą octavią.  W zderzeniu brał  udział  również samochód ciężarowy.
Po zderzeniu  jeden  z  pojazdów  wpadł  do  rowu  i  przewrócił  się  na  dach.  Do  uwolnienia  osoby
poszkodowanej  z przewróconego  pojazdu  strażacy  użyli  sprzętu  hydraulicznego.  W  działaniach
ratowniczych  uczestniczyły  dwa  zastępy  z  JRG  Olesno  oraz  OSP  Dobrodzień.  Zespół  ratownictwa
medycznego do oleskiego szpitala odwiózł jedną osobę poszkodowaną. Dochodzenie w sprawie ustalenia
okoliczności wypadku prowadzą funkcjonariusze policji.

29.03.2015  r  O godzinie  13:20 dyżurna  powiatowego  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie  otrzymała
informację  o  wypadku  drogowym w miejscowości  Słowików (gm.  Rudniki).  Po  przybyciu  na  miejsce
zdarzenia zastępów PSP i OSP, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił,  że na prostym odcinku drogi
gminnej  doszło do czołowego zderzenia motocykla hyosung GT 650 z samochodem osobowym ford galaxy.
W wyniku zderzenie motocykl  wbił  się pod samochód osobowy, a motocyklista doznał ciężkich obrażeń
ciała.  W pierwszej  fazie akcji  działania ratownicze skupiły się na udzieleniu pomocy poszkodowanemu,
którego  stan  szybko  się  pogarszał  i  doszło  do  zatrzymania  krążenia.  Mimo  wysiłków  ratowników
medycznych  pogotowia  oraz  strażaków,  którzy  przez  40  minut  prowadzili  resuscytację  krążeniowo  -
oddechową nie udało się uratować 58 - letniego motocyklisty. Po zakończeniu czynności dochodzeniowo -
śledczych prowadzonych przez funkcjonariuszy policji i prokuratora, wyciągnięto spod pojazdu zniszczony
motocykl i usunięto z jezdni płyny eksploatacyjne. W działaniach ratowniczych brały udział dwa zespoły
ratownictwa medycznego (w tym śmigłowiec LPR), trzy zastępy straży pożarnej  (JRG Olesno, 2 x OSP
Rudniki  )  oraz  samochód  operacyjny  z  oleskiej  komendy.  Usuwanie  skutków  wypadku  zakończono
o godzinie 17:30.

W związku z wystąpieniem silnego wiatru,  w dniach  31 marca -  2 kwietnia na terenie
powiatu  oleskiego jednostki  straży pożarnych  interweniowały  podczas  33  zdarzeń.  Działania  zastępów
Państwowej  i Ochotniczej  Straży Pożarnej  polegały  przede  wszystkim na  usuwaniu  powalonych  drzew



i konarów  z jezdni  i  chodników,  w  4  przypadkach  drzewa  i  konary  spowodowały  zerwanie  linii
energetycznych, w 4 przypadkach doszło do uszkodzenia budynków.

Rozterk (gm.  Praszka)  zerwany  dach  budynku  gospodarczego  na  powierzchni  ok  30  m2,  

uszkodzony  dach  budynku  mieszkalnego  na  pow  ok  10  m2,  spadający  dach  spowodował  
uszkodzenia dwóch samochodów osobowych. 
Praszka - przewrócony blaszany garaż. 
Wojciechów (gm. Olesno)  - powalone na garaż drzewo spowodowało uszkodzenia dachu. 

Goła (gm. Gorzów Śl.) uszkodzony dach budynku gospodarczego na powierzchni ok. 60 m2. 

12.04.2015 r. O godz. 15:30 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał informację
o pożarze w budynku wielorodzinnym w  Uszycach  (gm. Gorzów Śl.).Po przybyciu na miejsce zdarzenia
pierwszego  z  zastępów  i  przeprowadzeniu  rozpoznania,  kierujący  działaniami  ratowniczymi  ustalił,
że w budynku doszło do pożaru jednej z piwnic, w której znajdowała się butla z gazem propan-butan oraz
róże materiały łatwopalne. Natychmiast wyznaczono strefę bezpieczną i przystąpiono do ewakuacji. Z uwagi
na  wysoką  temperaturę  i  silne  zadymienie  na  dwóch  klatkach  schodowych,  16  mieszkańców  (w  tym
6 dzieci)  ewakuowano przy pomocy drabin z balkonów mieszkań. Łącznie z budynku ewakuowano 21 osób.
Równocześnie  z  ewakuacją  prowadzono  działania  gaśnicze.  Do  palącej  się  piwnicy  wprowadzono
ratowników  w aparatach  ochrony  dróg  oddechowych,  w  celu  lokalizacji  źródła  pożaru  i  przeszukania
pomieszczeń. Do objętego pożarem pomieszczenia podano prąd piany średniej oraz prąd wody co skutecznie
stłumiło płomienie  i  umożliwiło wyniesienie  butli  z gazem. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały

dwie osoby, w tym jeden strażak. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 25 m2 i objął kubaturę ponad

70 m3. Wstępnie straty oszacowano na 10 tyś. zł. a przyczyny pożaru bada Policja.

09.05.2015  r. Przed  godziną  8:00  dyżurny  powiatowego  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie  otrzymał
informację  o  pożarze  samochodu  osobowego  w  Dobrodzieniu.  Na  miejsce  pożaru  zadysponowano
3 zastępy straży pożarnej.  Po przybyciu  na miejsce  zdarzenia  pierwszego zastępu,  kierujący działaniami
ratowniczymi  stwierdził,  że  na  skrzyżowaniu  obwodnicy  miasta  (DK  46)  z  drogą  powiatową  doszło
do zderzenia samochodu fiat uno z ciągnikiem siodłowym iveco. Po zderzeniu samochód osobowy wpadł
do rowu i zapalił się. Kierowca fiata został ewakuowany przez osoby postronne jeszcze przed przybyciem
służb ratowniczych.  W pierwszej  fazie działań ratowniczych zabezpieczono  miejsce zdarzenia i  podano
dwa prądy piany w celu ugaszenia pożaru pojazdu a następnie  zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. LPR przetransportował ciężko rannego kierowcę do szpitala w Opolu.
Po  zakończeniu  czynności  dochodzeniowo  -  śledczych  prowadzonych  przez  policję,  z  jezdni  usunięto 
rozlane płyny eksploatacyjne oraz części rozbitych pojazdów. 

16.05.2015  r.,  O  godzinie  11:00  dyżurny  powiatowego  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie  otrzymał
informację  o  wypadku  drogowym na  trasie  Nowy  Wachów  -  Osiecko (gm.  Zębowice).  Po  przybyciu
na miejsce  zdarzenia  pierwszego zastępu,  kierujący działaniami  ratowniczymi  stwierdził,  że  na  prostym
odcinku drogi samochód dostawczy fiat ducato zjechał z jezdni do rowu i uderzył w drzewo. Poszkodowany
kierowca  jest  uwięziony w pojeździe.  Działania  zastępów straży pożarnych  polegały na  zabezpieczeniu
miejsca  zdarzenia,  odłączeniu  akumulatorów  a  następnie  przy  wykorzystaniu  sprzętu  hydraulicznego
wydobyciu poszkodowanego z wraku pojazdu. Ciężko rannego, 22- letniego kierowcę zespół ratownictwa
medycznego odwiózł do oleskiego szpitala. Usuwanie skutków wypadku zakończono po godzinie 12:00.

04.06.2015  r. Od  godziny  6:00  w  Wichrowie (gm.  Radłów)  dziewięć  zastępów  straży  pożarnej
uczestniczyło  w gaszeniu  pożaru  dużego stogu słomy.  Mimo  dużego zagrożenia  udało  się  ratownikom
powstrzymać  rozprzestrzenianie  się  pożaru  i  uratowanie  większości  stogu.  Spaleniu  uległo  około  110 
balotów, uratowano 750 balotów słomy. Działania ratownicze zakończono o godzinie 16:00. Przypuszczalną
przyczyną pożaru było podpalenie umyślne. 

15.06.2015  r.  Po godzinie  14:30  dyżurny  powiatowego  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie  otrzymał
informację  o  wypadku  drogowym  na  trasie  Gorzów  –  Szyszków.  Po  przybyciu  na  miejsce  zdarzenia
pierwszego zastępu, kierujący działaniami ratowniczymi stwierdził, że na prostym odcinku drogi samochód
osobowy daewoo nubira  zjechał  z jezdni  do rowu i  przewrócił  się  na dach i  lewy bok.  Poszkodowany
kierowca  jest  uwięziony w pojeździe.  Działania  zastępów straży pożarnych  polegały na  zabezpieczeniu
miejsca  zdarzenia,  ustabilizowaniu  pojazdu  a  następnie  przy  wykorzystaniu  sprzętu  hydraulicznego,



wyciągarki , podpór i poduszek pneumatycznych uwolnieniu poszkodowanego z wraku pojazdu. Ze względu
na położenie pojazdu, kierowcę uwolniono po 40 minutach działań ratowniczych.  Rannego, 58- letniego
kierowcę, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował szpitala w Opolu. Usuwanie
skutków wypadku zakończono o godzinie 17:00.

W  dniach  25  i  26  czerwca  2015 r.  wspólnie  z  funkcjonariuszami  policji  prowadzono  poszukiwania
zaginionego 45 – letniego mężczyzny.  Działania  prowadzono na granicy gmin Praszka i  Gorzów Śląski
w okolicach  miejscowości  Zdziechowice  i  Przedmość.  Łącznie  w działaniach  poszukiwawczych  wzięło
udział 80 strażaków PSP i OSP. W dniu 26 czerwca o godzinie 19:00 zaginiony został odnaleziony.

10.07.2015  r.  O  godzinie  10:32  do  stanowiska  kierowania  KP  PSP  w  Oleśnie  wpłynęło   zgłoszenie
o pożarze, który wybuchł w zabudowaniach gospodarczych w Ganie.  Do zdarzenia zadysponowano zastęp
JRG w Oleśnie,  najbliższe  jednostki  OSP  z  gminy Praszka  i  Rudniki  oraz  z-cę  d-cy  JRG w Oleśnie.
W momencie  dojazdu  jednostek  pożarem  objęta  była  cała  konstrukcja  dachu  i  materiały  składowane
na górnej kondygnacji dwóch budynków (duża ilość słomy, siana i zboża). Po kilku minutach od dojazdu
pierwszych  jednostek  zawaliła  się  konstrukcja  dachowa  utrudniając  działania  gaśnicze.  Podano  prądy
gaśnicze w natarciu oraz w obronie na trzeci z połączonych ze sobą obiektów. W pożarze spaleniu uległy
poddasza  wraz  z  konstrukcją  dachową  dwóch  budynków  oraz  składowane  w  nich  materiały  i  sprzęt.
Uratowano dolną  część budynków,  w której  między innymi  znajdował  się  chlew z 77 szt.  trzody.   Na
miejsce  zdarzenia  przybyły  władze  samorządowe  gminy  Praszka,  Na  miejsce  pożaru  zadysponowano
Zespól  Ratownictwa  Medycznego,  który  zabrał  do  oleskiego  szpitala  lekko  poparzonego  właściciela.  
Inspekcja  Weterynaryjna  dokonała  oględzin  chlewu.  Do ustalenia  przyczyn  powstania  pożaru  wezwano
biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa.   W sumie w działaniach ratowniczych udział brało 12 zastępów
SP, a dogaszanie pożaru trwało do godzin wieczornych.

W związku z wystąpieniem gwałtownych burz, w dniach  18 - 19 lipca br.,  na terenie powiatu oleskiego
jednostki  straży  pożarnych  interweniowały  podczas  38 zdarzeń.  Działania  zastępów  Państwowej
i Ochotniczej  Straży Pożarnej  polegały  przede  wszystkim  na  usuwaniu  powalonych  drzew  i  konarów
z jezdni  i  chodników.  Spadające  konary  i  przewracające  się  drzewa  zrywały  linie  energetyczne  oraz
uszkadzały pojazdy, budynki oraz ogrodzenia posesji.

• trasa Myślina – Staniszcze (gm. Dobrodzień) – spadający konar uszkodził samochód osobowy land
rover.

• Myślina (gm. Dobrodzień) – drzewo powalone na budynek gospodarczy, drzewo powalone na 
jezdnię, samochód ciężarowy mercedes oraz samochód dostawczy lublin. 

• Wichrów (gm. Radłów) – drzewo powalone na słup energetyczny, zerwana linia niskiego napięcia. 
• Jamy (gm. Gorzów Śl.) – uszkodzony przewód kominowy i pokrycie dachu po wyładowaniu 

atmosferycznym. 
• Dobrodzień – drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy seat. 
• trasa Przedmość – Kik (gm. Praszka) powalone drzewa zna drodze, zerwana linia energetyczna 

Wstępne straty oszacowano na 15 tys zł. Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach:

1. Praszka - 14 
2. Dobrodzień - 10 
3. Gorzów Śl. - 6 
4. Rudniki - 3 
5. Radłów - 2 
6. Olesno - 2 
7. Zębowice - 1 

W dniach 20 - 22 lipca kontynuowano działania  ratownicze związane z usuwaniem powalonych konarów
i drzew  oraz  nadłamanych  konarów  stwarzających  zagrożenie  dla  użytkowników  dróg  oraz  obiektów.
Jednostki straży pożarnych interweniowały w 13 przypadkach. W gminie Praszka odnotowano 8 zdarzeń,
w gminie Olesno i Gorzów Śląski po 2, w gminie Dobrodzień 1 zdarzenie.

W  sobotę  25  lipca  br.,  w  godzinach  popołudniowych  przez  teren  powiatu  przeszły  gwałtowne  burze
wyrządzając wiele szkód.  W dniach  25 i 26 lipca jednostki straży pożarnych interweniowały podczas  38
zdarzeń.  Działania  zastępów  Państwowej  i  Ochotniczej  Straży Pożarnej  polegały  przede  wszystkim
na usuwaniu powalonych drzew i konarów z jezdni, chodników i budynków.



• Sternalice (gm.  Radłów)  –  wiatr  uszkodził  dach  budynku  stodoły,  drzewo  przewróciło  się
na budynek produkcyjny.

• Wierzbie (gm. Praszka) – wiatr zerwał tymczasowe zabezpieczenie dachu po ubiegłotygodniowych 
burzach. 

• Hajdamaki (gm. Rudniki) – drzewo powalone na budynek gospodarczy. 
• Radawie (gm.Zębowice) – uszkodzona ściana szczytowa i pokrycie dachu po wyładowaniu 

atmosferycznym, silny wiatr przewrócił blaszany garaż. 
• Żytniów (gm. Rudniki) – drzewo przewróciło się na budynek stodoły, w drugim przypadku wiatr 

całkowicie zerwał dach budynku gospodarczego. 
• Kucoby (gm. Olesno) – drzewo przewróciło się na budynek letniskowy 

Wstępne straty oszacowano na 30 tys. zł.

1. Rudniki  - 17 
2. Olesno - 6
3. Radłów- 6
4. Zębowice - 5
5. Praszka - 3
6. Gorzów Śl. - 1 

31.07.2015  r.  Po  godzinie  15:30  w  Wachowie (gm.  Olesno)  przy  ul.  Kuczki,  osiem zastępów  straży
pożarnej uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru zboża na pniu. W wyniku pożaru spaleniu uległo ponad 9 ha
zboża. Pożar spowodował zagrożenie dla budynków mieszkalnych oraz pobliskiego lasu. Wstępnie straty
oszacowano na 20 tys.zł. 

05.08.2015 r. Po godzinie 15:00, sześć zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru kombajnu
class  oraz zboża w  miejscowości  Dębina (gm. Gorzów Śl.).  W wyniku pożaru spaleniu uległa komora
wytrząsacza  kombajnu  oraz  0,3  ha  pszenżyta.  Wstępnie  straty oszacowano  na  72  tys.zł.  Mimo dużego
zagrożenia i szybko rozprzestrzeniającego się pożaru uratowano mienie wartości 130 tys.zł. 

09.08.2015 r. Po godzinie 23:00 dyżurna stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymała informację o dwóch
pożarach stogów w miejscowościach  Cieciułów  i  Bobrowa (gm. Rudniki). W wyniku pożarów spaleniu
uległo około  350 balotów słomy a  wstępne  straty oszacowano na  16  tys.zł.  W działaniach  ratwniczo  -
gaśniczych uczestniczyły 2 zastępy z JRG Olesno oraz 9 zastępów OSP z terenu gm. Rudniki. Teren miasta
zabezpieczała  jednostka  OSP  Borki  Małe.  Okoliczności  i  przyczyny  powstania  pożarów  ustalają
funkcjonariusze Policji z Praszki. 

10/11.08.2015 r. Po przejściu gwałtownej  burzy,  na terenie  powiatu oleskiego jednostki straży pożarnej
interweniowały  podczas  15  zdarzeń.  Działania  ratownicze  polegały  przede  wszystkim  na  usuwaniu
powalonych drzew i konarów z jezdni, chodników i budynków. W Ganie (gm. Praszka) po zerwaniu dachu,
działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu budynku gospodarczego plandekami. 

24.08.2015 r. Tuż po godzinie 12:30 dyżurna powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymała
informację  o  pożarze  budynku  mieszkalnego  w  Gorzowie  Śl na  ul.  Łąkowej. Na  miejsce  zdarzenia
zadysponowano  6  zastępów  straży  pożarnej.  Po  przybyciu  na  miejsce  zdarzenia  pierwszego  zastępu,
kierujący  działaniami  ratowniczymi  ustalił,że  pożarem objęta  jest  przybudówka budynku  mieszkalnego.
Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 30 m2 i objął kubaturę 100 m2. Mimo bezpośredniego zagrożenia
nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru na cały obiekt a wstępne straty oszacowano na 10 tys zł. 

11:09.2015 r. Po godzinie 3:00 w Oleśnie na ul. Sienkiewicza cztery zastępy straży pożarnej uczestniczyły
w gaszeniu pożaru samochodu osobowego BMW oraz opon znajdujących się na posesji. Zniszczeniu uległo
mienie o wartości 70 tys.zł. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie umyślne

16.09.2015  r. Po  godzinie  5:50  w  Dobrodzieniu usuwano  skutki  tragicznego  wypadku  drogowego
z udziałem trzech samochodów osobowych. Na skrzyżowaniu obwodnicy miasta z drogą podporządkowaną
doszło do zderzenia fiata seicento,  volkswagena caddy i forda focusa.  Po zderzeniu fiat wpadł  do rowu
a pozostałe pojazdy zablokowały przejazd na trasie. W wyniku wypadku śmiertelnych obrażeń ciała doznała
61 - letnia kobieta, trzy osoby ranne zespoły ratownictwa medycznego odwiozły do szpitala. 

21.09.2015  r. Po  godzinie  14:10  w  Praszce na  ul.  Gorzowskiej  usuwano  skutki  groźnego  wypadku
drogowego.  Na  łuku  drogi  DK  45  doszło  do  czołowego  zderzenia  samochodu  osobowego  polonez



z terenowym samochodem suzuki. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznały dwie osoby a do uwolnienia
rannego kierowcy poloneza strażacy użyli dwóch zestawów hydraulicznych. Na miejsce wypadku przybyły
dwa zespoły ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania
ratownicze zakończono po godzinie 17:00. 

29.09.2015  r. Tuż  przed  godziną  3:00  dyżurny stanowiska  kierowania  otrzymał  informację  o  pożarze
w Dobrodzieniu.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia na miejsce pierwszego zastępu kierujący działaniem
ratowniczym ustalił że na ul. Piastowskiej pożarem objęty jest drewniany budynek w którym magazynowano
materiały budowlane. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 250 m2. Działania zastępów polegały
na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 4 prądów wody w natarciu i obronie na
objęty  pożarem  magazyn  oraz  zagrożone  obiekty.  Po  opanowaniu  pożaru  przeprowadzono  prace
rozbiórkowe  drewnianych  elementów  konstrukcji  spalonego  budynku  a  przy  pomocy ciężkiego  sprzętu
budowlanego usunięto spalone i zniszczone materiały. W wyniku pożaru spaleniu uległ magazyn materiałów
budowlanych  oraz  wiaty,  altany,  drzewa  i  krzewy  na  sąsiedniej  działce.  w  działaniach  ratowniczo
gaśniczych uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnych z JRG Olesno, OSP Dobrodzień, OSP Szemrowice
oraz OSP Główczyce. Działania ratownicze zakończono przed godziną 8:00. Wstępnie straty oszacowano na
82 tys. zł.

11.10.2015 r. Po godzinie 18:30 w Sołtysach (gm. Praszka) gaszono pożar samochodu osobowego hyundai
pony. Na prostym odcinku drogi krajowej 45 samochód zjechał z jezdni na pobocze, uderzył w betonowy
przepust a następnie zjechał do rowu. W wyniku kolizji doszło do pożaru samochodu. Kierujący opuścił
pojazd o własnych siłach. 

31.10.2015 r. Po godzinie 13:30 w obszarze leśnym między Starym Olesnem a  Boroszowem wspólnie z
Zespołem  Ratownictwa  Medycznego  udzielono  pomocy poszkodowanemu  motocykliście.  Po  upadku  z
motocykla, w wyniku odniesionych obrażeń 30 - letni mężczyzna zmarł w szpitalu. 

09.10.2015  r. r.  Tuż  po  godzinie  13:30  dyżurny  stanowiska  kierowania  KP  PSP  w  Oleśnie  otrzymał
informację  o wypadku drogowym w miejscowości  Bzionków (gm.  Dobrodzień).  Po przybyciu  na miejsce
zdarzenia  zastępów  straży  pożarnej,  kierujący  działaniami  ratowniczymi  ustalił,  że  na  łuku  drogi  DW  901
przypuszczalnie  samochód  osobowy seat  cordoba  wpadł  w  poślizg  i  zjechał  na  przeciwny  pas  ruchu.  Jadący  z
naprzeciwka samochód volkswagen jetta uderzył w bok seata. W wyniku zderzenia  obrażeń ciała doznało 7 osób, w
tym 5  -  letni  chłopiec.  Działania  zastępów straży pożarnej  polegały przede  wszystkim na  zabezpieczeniu  miejsca
zdarzenia, wykonaniu dostępu przy pomocy sprzętu specjalistycznego i wydobyciu z seata jednego z poszkodowanych
oraz  udzieleniu  rannym  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy.  W  działaniach  ratowniczych  brały  udział  4  zespoły
ratownictwa medycznego (w tym śmigłowiec LPR), 4 zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze Policji. Ruch na
trasie przywrócono po godzinie 15:30.

7.12.2015r.  tuż przed godziną 15:00  dyżurna  powiatowego stanowiska kierowania  w Oleśnie  otrzymała
informację o wypadku drogowym w miejscowości  Rudniki.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów
straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że na prostym odcinku drogi DK 42 doszło do
czołowego  zderzenia  samochodu  osobowego  fiat  albea  z  ciężarowym  DAF-em.  W  wyniku  wypadku
śmiertelnych  obrażeń  doznał  kierujący  pojazdem  64  -  letni  mężczyzna.  Ranną  pasażerkę  pogotowie
ratunkowe odwiozło do oleskiego szpitala.  W działaniach ratowniczych brały udział  trzy zastępy straży
pożarnej  (JRG  Olesno,  OSP  Rudniki,  OSP  Dalachów)  dwa  zespoły  ratownictwa  medycznego  oraz
funkcjonariusze policji. Na miejsce wypadku przybył prokurator. Usuwanie skutków zdarzenia zakończono
o  godzinie  19:00  a  do  uwolnienia  poszkodowanego  kierowcy  z  wraku  pojazdu  strażacy  użyli  sprzętu
hydraulicznego.

09.12.2015  r. O  godzinie  5:15  dyżurny  stanowiska  kierowania  komendanta  powiatowego  w  Oleśnie
otrzymał informację o pożarze zabudowań w miejscowości Borki Małe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
zastępów straży pożarnej  kierujący działaniami  ratowniczymi  ustalił,  że  pożarem objęty jest  budynek o
powierzchni wynoszącej ponad 300 m2. W wyniku pożaru  zniszczeniu uległ budynek, kombajn zbożowy,
maszyny rolnicze oraz zgromadzone w obiekcie zboże i słoma. W działaniach ratowniczo - gaśniczych brało
udział 9 zastępów straży pożarnej, w tym dwa samochody operacyjne z oleskiej komendy. Przypuszczalną
przyczyną zdarzenia były wady urządzeń mechanicznych a wstępne straty oszacowano na 160 tys.zł.
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