
A N A L I Z A      Z D A R Z E Ń
za III kwartały 2017 roku

Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 692 zdarzenia w tym:
113  pożarów,  573 miejscowe zagrożenia oraz 6 alarmów fałszywych.

POŻARY

WIELKOŚĆ ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY 
W  TYS. ZŁ

UR.MIENIE 
W TYS. ZŁ

Małe 105 444,5 1637,0

Średnie 8 291,6 360,0

Duże 0 0 0

Bardzo duże 0 0 0

RAZEM 113 736,1 1997,0

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Miasto  i  Gmina  Dobrodzień 25 110,2

Miasto  i  Gmina  Gorzów Śl. 21 118,9

Miasto  i  Gmina  Olesno 34 326,7

Miasto  i  Gmina  Praszka 19 37,0

Gmina  Radłów 3 1,7

Gmina  Rudniki 7 90,0

Gmina  Zębowice 4 51,6

113 736,1

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej 1 6,0

Obiekty mieszkalne 32 261,4

Obiekty produkcyjne 1 0

Obiekty magazynowe 2 50,0

Środki transportu 8 118,2

Lasy państwowe i prywatne 2 0

Uprawy rolnictwo, nieużytki 40 297,0

Inne obiekty 27 3,5

113 736,1



POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ  POŻARÓW

Inne obiekty użyteczności publicznej 1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 25

Budynki wielorodzinne 6

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 1

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 1

Magazyny 1

Place składowe, hałdy 1

Motocykle, jednoślady 1

Autobusy, trolejbusy 1

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 6

Lasy - drzewostany II klasy wieku 1

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 1

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 10

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

21

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

Sterty, stogi, brogi 4

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie 2

Budynki gospodarcze ( szopy, komórki, garaże, wiaty, kotłownie) 1

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci 2

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

1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 4

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 2

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 16

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 2

113



PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA   POŻARU ILOŚĆ  POŻARÓW

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

45

Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na 
polach 

3

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 2

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

4

Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych 1

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 6

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe 16

Wady urządzeń mechanicznych 5

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 1

Wady środków transportu 6

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 2

Wyładowania atmosferyczne 2

Podpalenia ( umyślne) w tym akty terroru 6

Inne przyczyny 13

Nieustalone 1

113

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

126/466 204/1145 46/260 0/0 0/0 0/0



MIEJSCOWE  ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ  MZ ILOŚĆ  MZ STRATY W TYS. ZŁ

Małe 51 44,0

Lokalne 519 1690,5

Średnie 3 70,0

Duże 0 0

Gigantyczne lub klęski żyw. 0 0

RAZEM 573 1804,5

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej 15 22,0

Obiekty mieszkalne 158 334,5

Obiekty produkcyjne 17 29,5

Obiekty magazynowe 0 0

Środki transportu 99 1343,2

Lasy państwowe i prywatne 9 1,0

Uprawy rolnictwo 13 26,1

Inne obiekty 262 48,2

573 1804,5

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO  I  GMINA ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Dobrodzień 110 361,5

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 66 396,0

Miasto i Gmina Olesno 179 503,7

Miasto i Gmina Praszka 112 377,2

Gmina Radłów 27 31,0

Gmina Rudniki 38 130,1

Gmina Zębowice 41 5,0

573 1804,5



MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW 
GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ MZ

Bud. admin.-biurowe, banki 4

Budynki oświaty i nauki 1

Budynki służby zdrowia 4

Budynki handlowo- usługowe  2

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe 2

Budynki kultu religijnego i sakralne 1

Muzea, skanseny, wystawy, galerie, 1

Hotele, noclegownie 112

Domy dziecka 37

Internaty, domy studenckie 6

Domy emerytów 3

Domy wczasowe, pensjonaty 2

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 13

Budynki wielorodzinne 1

Motocykle, jednoślady 4

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

17

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 78

Lasy - uprawy leśne 2

Lasy - drzewostany II klasy wieku 2

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 4

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 1

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 1

Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z 
rolnictwem

1

Sterty, stogi, brogi 7

Budynki  i instalacje przerobu produktów rolnych  4

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

7

Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych  3

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 134

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

1

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 11

Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice 72



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

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 23

573

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

PRZYCZYNY    POWSTAWANIA   MIEJSCOWYCH  ZAGROŻEŃ ILOŚĆ   MZ

Wady urządzeń ogrzewczych ( innych niż elektryczne) 2

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych ( innych niż 
elektryczne) 

3

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

13

Wady środków transportu 16

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 1

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 87

Silne wiatry 112

Gwałtowne opady atmosferyczne 68

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 3

Wyładowania atmosferyczne 2

Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 2

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów, 
ptaków 

2

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie 135

Nieumyślne działanie człowieka 4

Celowe działanie człowieka 1

Nieustalone 1

Inne przyczyny 112

573

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

323/1200 501/2773 125/717 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 1 0 1

Miasto i Gmina Olesno 0 3 0 3

Miasto i Gmina Praszka 0 1 0 1

Gmina Radłów 0 0 0 0

Gmina Rudniki 0 0 0 0

Gmina Zębowice 0 0 0 0

OGÓŁEM 0 6 0 6

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ 

RODZAJ
ZDARZENIA

OSOBY ŚMIERTELNE OSOBY RANNE

DOROŚLI DZIECI DOROŚLI DZIECI KPP UDZIELONA
PRZEZ STRAŻAKÓW

Pożar 2 0 6 0 3

MZ 5 + (2) 1 86 2 39

Razem 7 + (2) 1 92 2 42



Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.

• 02.02.2017 r. Po godzinie 14:30 na trasie Kolonia Biskupska - Bskupice (gm. Radłów) usuwano
skutki wypadku drogowego. Na jezdnię przewróciło się drzewo, w które kilka minut później uderzył
samochód  osobowy  fiat  cinquecento.  Zespół  ratownictwa  medycznego  do  szpitala  w  Oleśnie
odwiózł trzy osoby. 

• 13.02.2017  r. Od  godziny  9:30  w  Praszce na  ul.  Fabrycznej  osiem zastępów  straży  pożarnej
uczestniczyło w akcji  ratowniczo - gaśniczej  podczas pożaru piwnicy w IV piętrowym budynku
wielorodzinnym. Ze względu na bardzo silne zadymienie konieczna była ewakuacja 22 osób (w tym
2 małych dzieci) z kondygnacji budynku z wykorzystaniem drabin przystawnych oraz podnośnika
SHD 21. Ośmiu osobom strażacy oraz ratownicy medyczni udzielili pomocy na miejscu zdarzenia,
dwie  z  nich  zostały  przetransportowane  do  szpitala  w  Oleśnie.  Działania  prowadzone  przez
jednostki  straży pożarnych wspierane  były przez dwa zespoły ratownictwa  medycznego (w tym
śmigłowiec LPR) policję, władze samorządowe oraz pracowników spółdzielni. W wyniku pożaru
spaleniu uległa jedna z piwnic, zadymieniu uległ cały budynek. Przypuszczalną przyczyną pożaru
było podpalenie umyślne.

• 12.03.2017 r. Po godzinie 18:00 w Oleśnie na ul. Gorzowskiej gaszono pożar wiaty magazynowej.
W jednym z zakładów na  terenie  miasta  doszło  do  pożaru  wózka  widłowego garażowanego w
wiacie.  W wyniku pożaru spaleniu  uległ  wózek oraz część znajdującego się  w pobliżu drewna.
Mimo  dużego zagrożenia  nie  dopuszczono  do  rozprzestrzenienia  się  pożaru  na  pozostałą  część
magazynowanego drewna. Wstępne straty oszacowano na 50 tys.zł. 

• 18.03.2017 r. Po godzinie 17:00 na terenie gmin Dobrodzień, Zębowice i Olesno usuwano skutki
wystąpienia  gwałtownej  burzy.  W  wyniku  zdarzenia  uszkodzeniu  uległo  ponad  30  dachów  na
budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Całkowitemu zniszczeniu uległy dwa blaszane garaże.
Zerwane  zostały  linie  energetyczne,  powalonych  zostało  wiele  drzew  i  konarów.  W  usuwaniu
skutków burzy brało  udział  16  zastępów straży pożarnej.  Działania  zakończono przed  północą.
Największe zniszczenia odnotowano w Warłowie (gm. Dobrodzień).

• 06.04.2017 r. Po godzinie 11:50 w Rędzinie (gm. Dobrodzień) zabezpieczono miejsce tragicznego
wypadku. Podczas prac w obszarze leśnym doszło do przewrócenia się drzewa na pilarza. Mimo
wysiłków  lekarzy  i  ratowników  w  godzinach  popołudniowych  57  -  letni  mężczyzna  zmarł  w
szpitalu.

• W dniach 18 – 19 kwietnia 2017 roku, w związku z wystąpieniem silnych opadów śniegu jednostki
straży pożarnych interweniowały podczas 52 zdarzeń na terenie powiatu oleskiego.

Działania  zastępów  PSP  i  OSP  polegały  przede  wszystkim na  usuwaniu  powalonych  drzew  i
konarów z jezdni, chodników oraz linii  energetycznych.  Trudne warunki drogowe miały również
wpływ na 3 zdarzenia drogowe do których doszło w Boroszowie i Praszce.

• 01.05.2017 r.  Po godzinie  13:30 w Grodzisku (gm.  Olesno)  usuwano skutki  groźnego wypadku
drogowego. Na prostym odcinku DK 11 doszło do zderzenia audi A 4 z oplem corsa. W wyniku
wypadku cztery osoby doznały obrażeń ciała. Kierującego oplem śmigłowiec Lotniczego Pogotowie
Ratunkowego przetransportował do szpitala w Opolu.

• 01.06.2017 r.  po  godzinie  16:00  w Rudnikach  na  terenie  jednej  z  posesji,  udzielono  wspólnie
z zespołem  ratownictwa  medycznego,  pomocy  mężczyźnie,  u  którego  doszło  do  zatrzymania
krążenia. Natychmiastowe użycie defibrylatora jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego
umożliwiło poszkodowanemu przywrócenie funkcji życiowych.  

• 04.06.2017 r.  Po  godzinie  16:00  w  Gorzowie  Śl.  usuwano  skutki  zdarzenia  drogowego.  Na
ul. Słowackiego samochód osobowy renault clio zjechał z jezdni na pobocze i uderzył w ogrodzenie
posesji. Zespół ratownictwa medycznego do oleskiego szpitala odwiózł jedną osobę.

• 10.06.2017 r.  Po godzinie  15:00 w Wichrowie  (gm.  Radłów)  wspólnie  z zespołem ratownictwa
medycznego udzielono pomocy mężczyźnie, który wpadł do kanału remontowego. Poszkodowany,
został przetransportowany do szpitala, śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.



• 12.06.2017 r. Po godzinie 9:30 w Gorzowie Śl. usuwano skutki tragicznego wypadku drogowego.
Na  prostym  odcinku  DK  45  doszło  zderzenia  samochodu  osobowego  mercedes  z  motocyklem
kawasaki. W wyniku wypadku śmiertelnych obrażeń ciała doznał kierujący motocyklem 41 - letni
mężczyzna.   Kierującego  samochodem osobowym zespół  ratownictwa  medycznego  odwiózł  do
szpitala w Oleśnie.

• 12.06.2017 r.  Po  godzinie  19:30  w  Radłowie  usuwano  skutki  wypadku  drogowego.  Na
skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia hondy accord z renaultem clio. Cztery osoby biorące udział
w  zdarzeniu  zostały  przewiezione  przez  zespoły  ratownictwa  medycznego  do  oleskiego
szpitala.12.06.2017 r. 

• 23.06.2017 r.  Po  godzinie  17:40  w  miejscowości  Bugaj  Nowy  (gm.  Rudniki)  gaszono  pożar
zabudowań gospodarczych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchnię 280 m2 i objął kubaturę około
1400  m3.  W  wyniku  pożaru  zniszczeniu  uległa  większa  część  obiektów.  Uratowano  ciągnik
rolniczy, część przybudówek oraz mienie ruchome. Działania ratowniczo-gaśnicze do godziny 22:00
prowadziło 11 zastępów straży pożarnej.  Wsparcie  strażakom udzieliła  gmina,  która udostępniła
koparko-ładowarkę.

• 26.06.2017 r.  Po godzinie 13:20 w Markach (gm. Praszka),  na  obszarze leśnym,  gaszono pożar
samochodu osobowego. W wyniku pożaru śmiertelnych obrażeń ciała doznał 60 letni mężczyzna.
Dochodzenie  w  sprawie  ustalenia  przyczyn  i  okoliczności  tragicznego  pożaru  prowadzą
funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora.

• 11.07.2017 r. O godzinie 12:38 na obwodnicy  Dobrodzienia doszło do zderzenia 2 samochodów
osobowych.  Ranne zostały 4 osoby.  Jedna po opatrzeniu ran pozostała na miejscu, dwie zabrane
zostały  przez  zespół  ratownictwa  medycznego  (ZRM)  do  oleskiego  szpitala,  a  jedna
przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Opolu.

• W dniu 16 lipca 2017 r. o godzinie 05:22 doszło do tragicznego w skutkach wypadku w m. Borki
Małe (gm. Olesno). Na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 494 samochód osobowy wypadł
z drogi i uderzył w drzewo. Samochodem podróżowały 4 osoby. Jeden z pasażerów poniósł śmierć
na miejscu. Druga osoba, po uwolnieniu z zakleszczonego pojazdu, została odwieziona przez Zespół
Ratownictwa  Medycznego do  oleskiego szpitala.  Niestety nie  udało  się  jej  uratować.  Pozostałe
osoby  ZRM  również  przetransportował  do  szpitala.  Przyczyny  wypadku  badają  olescy
funkcjonariusze Policji pod nadzorem Prokuratora.

• 02.08.2017 r. Po godzinie 9:50 w Gorzowie Śl. na ul. Kluczborskiej usuwano skutki groźnej kolizji
drogowej. Na łuku DK 45 samochód osobowy mitsubishi asx uderzył w bok ciągnika siodłowego
MAN.  W  wyniku  zderzenia  doszło  do  rozszczelnienia  zbiornika  i  wycieku  oleju  napędowego.
Działania  ratownicze  polegały  na  przepompowaniu  paliwa  z  uszkodzonego  zbiornika  oraz
zastosowaniu  240 kg sorbentu  w celu  zabezpieczeniu  wycieku.  W usuwaniu  skutków zdarzenia
brało udział 6 zastępów straży pożarnej oraz służby drogowe.

• W czwartek 10 sierpnia br., w godzinach porannych przez teren powiatu przeszły gwałtowne burze
wyrządzając wiele szkód.Przed godziną 6:00 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego
PSP w Oleśnie zaczęły wpływać informacje  o zniszczeniach po przejściu gwałtownej  burzy.  Do
godzin  południowych  jednostki  straży  pożarnych  interweniowały  przy  usuwaniu  skutków  30
zdarzeń. Działania zastępów polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów
z jezdni, chodników i budynków oraz zabezpieczaniu budynków, w których doszło do uszkodzeń
dachów plandekami.  Najwięcej  interwencji  odnotowano  na  terenie  gmin  Praszka,  Gorzów Śl.  i
Olesno.  

• Kolejna gwałtowna burza przeszła przez powiat  oleski  w piątek  11 sierpnia. Po godzinie 20:30
powiatowe  stanowisko  kierowania  przyjęło  19  zgłoszeń dotyczących  uszkodzenia  dachów  i
powalonych drzew, przede wszystkim na terenie gminy Gorzów Śl. i Olesno.

• 02.09.2017 r.  Po godzinie 13:40 w Oleśnie na ul. Młyńskiej,  dziewięć zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w gaszeniu pożaru dużego stogu słomy.  Dzięki skutecznym działaniom strażaków,
właścicieli oraz sąsiadów którzy wykorzystali sprzęt rolniczy niedopuszczono do rozprzestrzenienia
się  pożaru  na  cały  stóg.  W  wyniku  pożaru  spaleniu  uległo  200  balotów  ze  stogu  w  którym



znajdowało się około 1300 balotów. Wstępnie straty oszacowano na 9 tys. zł a uratowano mienie o
wartości 35 tys zł.

• 10.09.2017  r. Po  godzinie  22:00  w  Klekotnej (gm.  Dobrodzień)  11  zastępów  straży  pożarnej
uczestniczyło w gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego. Pożar rozprzestrzenił się na całe poddasze
budynku. Wstępnie straty oszacowano na 100 tys.zł. Mimo dużego zagrożenia nie dopuszczono do
rozprzestrzenienia się pożaru i uratowano mienie znajdujące się na parterze. Działania ratownicze
zakończono o godzinie 3:00.

• 12.09.2017 r. Po godzinie 6:30 w między  Kowalami a  Sołtysami (gm. Praszka) usuwano skutki
tragicznego wypadku drogowego. Na prostym odcinku DK 45 samochód osobowy volkswagen golf
uderzył w tył naczepy ciągnika siodłowego MAN. W wyniku obrażeń kierujący volkswagenem 84 -
letni mężczyzna zmarł w szpitalu.

• 15.09.2017  r. Po  godzinie  21:00  w  Sowczycach (gm.  Olesno)  10  zastępów  straży  pożarnej
uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru stodoły. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 260 m2 i
objął kubaturę ponad 1300 m3. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległ obiekt, znajdujące się w nim
maszyny rolnicze  i  słoma.  Mimo  dużego zagrożenia  nie  dopuszczono  do  rozprzestrzenienia  się
pożaru na bezpośrednio zagrożone budynki,  w których znajdował  się żywy inwentarz. Działania
zakończono po godzinie 6:00.

• 29.09.2017 r. po godzinie 21:40 w Kolonii Kiskupskiej (gm. Radłów) gaszono pożar drewnianej
ambony  przy  lesie.  W  wyniku  pożaru  śmiertelnych  obrażeń  doznał  56  -  letni  mężczyzna.  W
działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnych. 
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