
A N A L I Z A      Z D A R Z E Ń
za  III kwartały 2016 roku

Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 644 zdarzenia w tym:
79 pożarów, 558 miejscowych zagrożeń oraz 7 alarmów fałszywych.

POŻARY

WIELKOŚĆ ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY 
W  TYS. ZŁ

UR.MIENIE 
W TYS. ZŁ

Małe 75 340,9 4275

Średnie 4 91,0 270

Duże 0 0 0

Bardzo duże 0 0 0

RAZEM 79 431,9 4545

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Miasto  i  Gmina  Dobrodzień 15 113,0

Miasto  i  Gmina  Gorzów Śl. 13 18,5

Miasto  i  Gmina  Olesno 22 103,4

Miasto  i  Gmina  Praszka 15 149,5

Gmina  Radłów 2 5,0

Gmina  Rudniki 8 1,0

Gmina  Zębowice 4 41,5

79 431,9

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej 2 131,0

Obiekty mieszkalne 11 24,5

Obiekty produkcyjne 3 1,9

Obiekty magazynowe 2 0,5

Środki transportu 11 161,0

Lasy państwowe i prywatne 4 2,0

Uprawy rolnictwo, nieużytki 17 40,5

Inne obiekty 29 70,5

79 431,9



POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ  POŻARÓW

Budynki handlowo- usługowe  1

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe 1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 8

Budynki wielorodzinne 1

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 2

Budynki produkcyjne 1

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 2

Magazyny 1

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

1

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 10

Lasy – młodniki 1

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 1

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 2

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 8

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

4

Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z rolnictwem 2

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie 3

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci 8

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

3

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

1

Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych  1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 5

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 11

79



PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA   POŻARU ILOŚĆ  POŻARÓW

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

25

Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na 
polach 

1

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami 
łatwopalnymi i pirotechnicznymi 

2

Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo-
niebezpiecznych 

1

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 1

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

1

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

6

Wady elektrycznych urządzeń grzewczych (piece, grzałki, kuchnie, 
czajniki itp.)

1

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 2

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe 8

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe 1

Wady urządzeń mechanicznych 1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 1

Wady środków transportu 8

Samozapalenia biologiczne 1

Samozapalenie chemiczne 1

Wady konstrukcji budowlanych 1

Podpalenia ( umyślne) w tym akty terroru 6

Inne przyczyny 6

Nieustalone 5

79

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

69/259 123/679 24/130 0/0 0/0 0/0



MIEJSCOWE  ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ  MZ ILOŚĆ  MZ STRATY W TYS. ZŁ

Małe 54 21,0

Lokalne 504 942,1

Średnie 0 0

Duże 0 0

Gigantyczne lub klęski żyw. 0 0

RAZEM 558 963,1

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej 35 0,2

Obiekty mieszkalne 143 57,1

Obiekty produkcyjne 13 0

Obiekty magazynowe 4 5,0

Środki transportu 88 828,3

Lasy państwowe i prywatne 9 0

Uprawy rolnictwo 27 51,0

Inne obiekty 239 21,5

558 963,1

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO  I  GMINA ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Dobrodzień 104 231,7

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 67 68,5

Miasto i Gmina Olesno 163 315,8

Miasto i Gmina Praszka 88 103,6

Gmina Radłów 36 14,5

Gmina Rudniki 48 198,0

Gmina Zębowice 52 31,0

558 963,1



MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW 
GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ MZ

Bud. admin.-biurowe, banki 7

Budynki oświaty i nauki 3

Budynki służby zdrowia 6

Budynki handlowo- usługowe  6

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe 4

Budynki kultu religijnego i sakralne 7

Inne obiekty użyteczności publicznej 2

Internaty, domy studenckie 1

Domy emerytów 1

Domy wczasowe, pensjonaty 92

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 35

Budynki wielorodzinne 11

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 3

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.) 2

Budynki produkcyjne 10

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 1

Magazyny 3

Zbiorniki składowe stałe 1

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

16

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 66

Kolejowe 1

Lasy - uprawy leśne 1

Lasy - drzewostany II klasy wieku 1

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 3

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 2

Powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych np. parki, lasy miejskie  2

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

1

Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z 
rolnictwem

2

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

Budynki gospodarcze ( szopy, komórki, garaże, wiaty, kotłownie) 19

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

1



Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych  2

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 116

Obiekty hydrotechniczne 1

Rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstała na zbiornikach, ciekach 
i akwenach wodnych 

6

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 17

Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice 74

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 12

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 10

558

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

PRZYCZYNY    POWSTAWANIA   MIEJSCOWYCH  ZAGROŻEŃ ILOŚĆ   MZ

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych ( innych niż 
elektryczne) 

2

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

3

Wady środków transportu 10

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 2

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 78

Wady konstrukcji budowlanych 3

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 2

Osunięcie się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich 1

Silne wiatry 107

Gwałtowne opady atmosferyczne 7

Wyładowania atmosferyczne 1

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów, 
ptaków 

3

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie 193

Akcje terrorystyczne 4

Nieumyślne działanie człowieka 1

Celowe działanie człowieka 2

Nieustalone 5

Inne przyczyny 134

558



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

300/1151 490/2511 78/402 0/0 0/0 0/0

ALARMY FAŁSZYWE

MIASTO I GMINA ZŁOŚLIWY W DOBREJ
WIERZE

Z INSTALACJI
WYKRYWANIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień 0 1 0 1

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 0 0 0 0

Miasto i Gmina Olesno 0 3 0 3

Miasto i Gmina Praszka 0 3 0 3

Gmina Radłów 0 0 0 0

Gmina Rudniki 0 0 0 0

Gmina Zębowice 0 0 0 0

OGÓŁEM 0 7 0 7

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 10 0 77 6 45

Razem 10 0 81 6 48



Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.
• 22.01.2016 r. Po godzinie 3:00 w Uszycach (gm. Gorzów Śl.) usuwano skutki groźnego wypadku

drogowego. Na prostym odcinku drogi  DW 487 samochód dostawczy iveco zjechał  z jezdni  na
pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał 23 - letni kierowca a do jego
uwolnienia z wraku pojazdu strażacy użyli  sprzętu hydraulicznego. Poszkodowanego do szpitala,
przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

• 17.02.2016 r. Po godzinie 16:30 w  Pludrach na ul. Lublinieckiej  pięć zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w gaszeniu pożaru budynku garażowo - gospodarczego. W wyniku pożaru zniszczeniu
uległ obiekt z wyposażeniem oraz przyległa wiata. 

• 24.02.2016  r. Tuż  przed  godziną  15:00  dyżurny  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie  otrzymał
informację  o  zaginionej  osobie  w  miejscowości  Mostki (gm.  Rudniki).  Na  miejsce  zdarzenia
zadysponowano 6 zastępów straży pożarnej  w sile  28 strażaków. Wspólnie  z funkcjonariuszami
policji  strażacy  prowadzili  poszukiwania  na  terenie  miejscowości  oraz  w  pobliskich  lasach.  O
godzinie  16:18,  strażacy  odnaleźli  zaginioną  40  -  letnią  kobietę,  którą  przekazano  zespołowi
ratownictwa medycznego.  

• 04.03.2016  r. Po  godzinie  8:40  w  Dobrodzieniu usuwano  skutki  wypadku  drogowego.  Na
skrzyżowaniu  ulic  w  centrum  miasta  doszło  do  zderzenia  samochodu  osobowego  volkswagen
passaat  z ciężarowym DAF-em. Po zderzeniu samochód osobowy wpadł na chodnik i  uderzył  w
budynek mieszkalny.  W wyniku wypadku obrażeń ciała  doznały dwie osoby,  a do uwolnienia  z
wraku pojazdu kierującej volkswagenem strażacy użyli sprzętu hydraulicznego.

• 14.03.2016  r. Po  godzinie  8:40  w  Oleśnie na  ul.  Częstochowskiej  gaszono  pożar  warsztatu  w
budynku  gospodarczym.  Dzięki  podjęciu  działań  gaśniczym  przez  pracowników  oraz  szybkiej
interwencji jednostek straży pożarnych pożar ugaszono w zarodku. Ze względu na duże zagrożenie
na miejsce zdarzenia zadysponowano 7 zastępów straży pożarnej. Podczas próby gaszenia pożaru
jeden z pracowników doznał obrażeń ciała. 

• 26.03.2016 r. Po godzinie 18:40 na trasie Nowy Wachów - Osiecko gaszono pożar samochodu
hammer H 3. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa komora silnika oraz wnętrze pojazdu a wstępne
straty oszacowano na 90 tys.zł. 

• 03.04.2016 r. Po godzinie 1:20 w Praszce na ul. Kaliskiej , cztery zastępy straży pożarnej brały
udział  w gaszeniu  pożaru  krytej  pływalni.  W wyniku  pożaru  zniszczeniu  uległo  pomieszczenie
sauny,  częściowemu zniszczeniu uległy pomieszczenia  sąsiednie.  Wstępne straty oszacowano na
130 tys .zł.

• 08.04.2016 r. Od godziny 19:20  na trasie  Gorzów Śl.  -  Skrońsko usuwano skutki  tragicznego
wypadku drogowego. Na prostym odcinku drogi samochód osobowy opel vectra  zjechał z jezdni na
pobocze  uderzył  w drzewo a  następnie  przewrócił  się  na  dach.  Pomimo  wysiłków ratowników
pogotowia  i  strażaków,  którzy wspólnie  prowadzili  przez  40  minut   resuscytację  krążeniowo -
oddechową nie udało się uratować 23 - letniego kierowcy.

• 16.04.2016 r. Po godzinie 9:00 w Borkach Wielkich (gm. Olesno) udzielono pomocy zespołowi
ratownictwa  medycznego  w  resuscytacji  krążeniowo  oddechowej  mężczyzny  który  zasłabł  na
terenie posesji. Mimo wysiłków ratowników medycznych i strażaków nie udało się uratować 46 -
letniego mężczyzny. W działaniach ratowniczych uczestniczyły: 

• 18.04.2016 r. po godzinie 17:20 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał
informację o wypadku drogowym na trasie DK 43 między Rudnikami a Dalachowem.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi
ustalił,  że  na  prostym odcinku drogi  doszło  do  czołowego zderzenia  fiata  seicento  z renaultem
megan.  W wyniku wypadku  śmiertelnych  obrażeń  doznała  kierująca  fiatem 29 -  letnia  kobieta.
Rannego kierowcę i pasażerkę samochodu renault dwa zespoły ratownictwa medycznego (w tym
śmigłowiec LPR) przetransportowały do szpitala. Działania zastępów straży pożarnej polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu rannych z wraków pojazdów oraz udzieleniu pomocy
ratownikom  medycznym  w  resuscytacji  krążeniowo  oddechowej  dwóch  osób.  Wobec  rannego
kierowcy  działania powiodły się i przywrócono mu funkcje życiowe. 



• 22.04.2016 r. Po godzinie 11:00 dyżurny stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał informację o
zadymieniu na poddaszu zakładu produkcyjnego w Malichowie (gm. Dobrodzień). Ze względu na
duże zagrożenie występujące w zakładzie, na miejsce zdarzenia zadysponowano 8 zastępów straży
pożarnej.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu kierujący działaniami ustalił,  że
spod dachu hali wydobywa się dym. Strażacy po demontażu  części dachu ustalili że pod blachą tliła
się folia oraz zalegające trociny. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony. Ze względu na to,
że pracownicy podjęli działania gaśnicze jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej pożar
ugaszono w zarodku.

• 10.05.2016 r. Po godzinie 11:00  w Borkach Wielkich gaszono pożar lasu. W wyniku zdarzenia
spaleniu  uległo  0,5  ha  poszycia  oraz  młodnika  12  -  letniego.  Mimo  dużego  zagrożenia  nie
dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru na cały kilkuhektarowy młodnik. Działania strażaków
wspierał śmigłowiec MI, który dokonał 4 zrzutów wody na objęty pożarem młodnik.

• 11.05. 2016 r. Od godziny 18:50 w Młynach (gm. Rudniki) usuwano skutki tragicznego wypadku
drogowego.  Na  prostym odcinku  DK  43  doszło  do  zderzenia  samochodu  ciężarowego  iveco  z
samochodem osobowym renault  laguna.  Po  zderzeniu  oba  pojazdy zjechały  z  jezdni  na  pole  a
naczepa  ciągnika  siodłowego  zablokowała  przejazd  na  trasie.W  wyniku  wypadku,  śmiertelnych
obrażeń doznał kierujący renaultem 31 - letni mężczyzna. Usuwanie skutków zdarzenia zakończono
po północy.

• 31.05.2016  r. Po  godzinie  21:30  w Praszce na  ul.  Mickiewicza  gaszono  pożar  mieszkania  na
poddaszu  budynku  wielorodzinnego.  Podczas  próby  gaszenia,  obrażeń  ciała  doznała  lokatorka
mieszkania. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo jedno z pomieszczeń

• 03.06.2016  r. Po  godzinie  2:30  do  dyżurnego  powiatowego  stanowiska  kierowania  wpłynęła
informacja  o pożarze budynku gospodarczego  w  Klekotnej (gm.  Dobrodzień).  Po przybyciu  na
miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że pożarem
objęte jest  poddasze budynku inwentarskiego. Pożar rozprzestrzenił  się na powierzchni 120 m 2 i
objął kubaturę 240 m3. Mimo dużego zagrożenia nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru
na sąsiednie zabudowania. Z budynku udało się ewakuować 30 szt. trzody chlewnej oraz bydła.  W
wyniku pożaru zniszczeniu uległo poddasze oraz zgromadzone siano i słoma a straty oszacowano na
30 tys.zł.

• 17-19.06.2016 r.  W związku z wystąpieniem bardzo silnego wiatru  oraz burz na terenie  całego
kraju, w powiecie oleskim jednostki straży pożarnej uczestniczyły w usuwaniu skutków 30 zdarzeń.
Działania jednostek straży pożarnej polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i
konarów z jezdni oraz chodników.

• 07.07.2016 r. Po godzinie 23:00 na obwodnicy Dobrodzienia usuwano skutki tragicznego wypadku
drogowego. Na prostym odcinku drogi samochód osobowy uderzył w rowerzystę. W wyniku tego
zdarzenia rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. 

• 11.07.2016  r.  Po godzinie 09:30 w  Oleśnie usuwano skutki tragicznego wypadku drogowego Na
skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Wielkie Przedmieście kierujący samochodem ciężarowym wymusił
pierwszeństwo przejazdu i śmiertelnie potrącił rowerzystkę. 

• 30  -  31  .08.2016  r. Od  godziny  12:20  na  terenie  gmin  Dobrodzień  i  Zębowice po  przejściu
gwałtownej  burzy,  jednostki  straży  pożarnej  interweniowały  podczas  25  zdarzeń.  Działania
zastępów  polegały  na  zabezpieczeniu  uszkodzonych  dachów  budynków  plandekami,  usuwaniu
powalonych drzew i konarów z dróg oraz zabezpieczeniu miejsc zerwania linii energetycznych. 

• 13.08.2016 r.  Tuż  po  godzinie  18:30  dyżurna  powiatowego  stanowiska  kierowania  w  Oleśnie
otrzymała informację o wypadku w miejscowości Żytniów (gm. Rudniki).  Po przybyciu na miejsce
zdarzenia zastępów straży pożarnej,  kierujący działaniami ratowniczymi ustalił,  że podczas prac polowych
doszło do przewrócenia ciągnika rolniczego ursus C 360. Przewracający się ciągnik przygniótł kierującego 33 -
letniego mężczyznę, który poniósł  śmierć na miejscu zdarzenia.  W celu wydobycia poszkodowanego spod
pojazdu strażacy użyli  poduszek  pneumatycznych oraz  podkładów i  klinów. Usuwanie  skutków zdarzenia
zakończono o godzinie 22:00.

• 17.08.2016 r.  O godzinie 13:30 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał
informację o wypadku do którego doszło w Borkach Wielkich (gm. Olesno) Po przybyciu na miejsce
zdarzenia zastępów straży pożarnej,  kierujący działaniami ratowniczymi ustalił,  że podczas prac polowych



doszło  do  wciągnięcia  kończyny  górnej  49  -  letniego  mężczyzny  do  prasy  rolującej  SPIMA.
Działania  zastępów  straży  pożarnej  polegały  na  zabezpieczeniu  miejsca  zdarzenia,  udzieleniu
poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy a przede wszystkim uwolnieniu ciężko rannego
mężczyzny.  Po  półgodzinnej  akcji  ratowniczej  udało  się  uwolnić  poszkodowanego,  którego  do
szpitala  przetransportował  śmigłowiec  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego.  Podczas  działań
ratowniczych strażacy użyli  sprzętu hydraulicznego,  poduszek wysokociśnieniowych,  sprzętu do
cięcia oraz podkładów i klinów.

• 15.08.2016  r.  Po  godzinie  5:50  udzielono  pomocy  Policji  w  usunięciu  skutków  tragicznego
wypadku. Po godzinie 3:00 na szlaku kolejowym  Sieraków - Sowczyce (gm. Olesno) doszło do
potrącenia  25  -  letniego  mężczyzny  przez  lokomotywę  EP07  pociągu  intercity.  Poszkodowany
poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

• 1.09.2016  r.  Tuż  przed  godziną  7:30,  dyżurny  powiatowego  stanowiska  kierowania  w Oleśnie
otrzymał  informację  o  porażeniu  prądem  osoby.  Po  przybyciu  na  miejsce  zdarzenia  zastępów
Państwowej  Straży Pożarnej,  kierujący działaniami  ratowniczymi  ustalił,  że  w  Grodzisku (gm.
Olesno)  na ul.  Górnej  na polu,  podczas rozładunku wapna,  podniesiona naczepa typu wywrotka
KEMPF  zahaczyła  o  linię  średniego  napięcia.  W  wyniku  zdarzenia,  porażony  prądem  został
kierujący  pojazdem.  Działania  zastępów  polegały  na  przeprowadzeniu  rozpoznania  sytuacji,
ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia oraz udzieleniu pomocy ratownikom pogotowia w
resuscytacji  krążeniowo-oddechowej.  Mimo  wysiłku  ratowników,  po  kilkudziesięciu  minutach
resuscytacji  lekarz  stwierdził  zgon  37  -  letniego  mężczyzny.  Po  zakończeniu  akcji  ratowniczej
udzielono pomocy Policji  w usunięciu  skutków zdarzenia.  Działania  zakończono przed godziną
11:00. 

• 29.09.2016  r.  Tuż przed godziną 17:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania  w Oleśnie
otrzymał informację o zdarzeniu w  Wichrowie (gm. Radłów)  Po przybyciu na miejsce zdarzenia
zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że
do 16 metrowej studni wpadł mężczyzna. W wyniku upadku z wysokości mężczyzna doznał obrażeń
ciała ale był przytomny. Wykorzystując sprzęt do pracy na wysokości jeden z ratowników został
opuszczony do studni a następnie po założeniu uprzęży ewakuacyjnej poszkodowanego wydobyto
na  powierzchnię.  O godzinie  17:30  ranny 62  - latek został  przekazany Zespołowi  Ratownictwa
Medycznego. Po zabezpieczeniu studni działania ratownicze zakończono.
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