
A N A L I Z A      Z D A R Z E Ń
za II kwartały 2019 roku

Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 354 zdarzenia w tym:
78  pożarów, 267 miejscowych zagrożeń oraz 9 alarmów fałszywych.

POŻARY

WIELKOŚĆ ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY 
W  TYS. ZŁ

UR.MIENIE 
W TYS. ZŁ

Małe 77 278,9 2765

Średnie 1 12,0 150

Duże 0 0 0

Bardzo duże 0 0 0

RAZEM 78 290,9 2915

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Miasto  i  Gmina  Dobrodzień 10 14,0

Miasto  i  Gmina  Gorzów Śl. 11 130,0

Miasto  i  Gmina  Olesno 25 43,6

Miasto  i  Gmina  Praszka 17 54,3

Gmina  Radłów 2 0

Gmina  Rudniki 9 48,0

Gmina  Zębowice 4 1,0

78 290,9

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej 1 5,0

Obiekty mieszkalne 25 185,5

Obiekty produkcyjne 3 12,5

Obiekty magazynowe 0 0

Środki transportu 8 63,8

Lasy państwowe i prywatne 5 2,6

Uprawy rolnictwo, nieużytki 11 15,0

Inne obiekty 25 6,5

78 290,9



POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ  POŻARÓW

Budynki handlowo- usługowe  1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 17

Budynki wielorodzinne 6

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 1

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.) 1

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 2

Instalacje technologiczne poza budynkami 1

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

2

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 6

Lasy - uprawy leśne 1

Lasy – młodniki 1

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 3

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 6

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

3

Sterty, stogi, brogi 1

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie 1

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci 3

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 1

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 1

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 18

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 1

78

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA   POŻARU ILOŚĆ  POŻARÓW

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

26

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 1

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

3

Nieostrożność osób nieletnich przy wypalaniu pozostałości roślinnych na 
polach 

1

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

5

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 1

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe 11

Wady urządzeń mechanicznych 2

Wady środków transportu 4

Wady konstrukcji budowlanych 1

Podpalenia ( umyślne) w tym akty terroru 10

Inne przyczyny 8

Nieustalone 1

78

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

100/363 111/611 26/148 0/0 0/0 0/0

MIEJSCOWE  ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ  MZ ILOŚĆ  MZ STRATY W TYS. ZŁ

Małe 34 1,2

Lokalne 230 988,7

Średnie 3 85,0

Duże 0 0

Gigantyczne lub klęski żyw. 0 0

RAZEM 267 1074,9



MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO  I  GMINA ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Dobrodzień 40 123,1

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 29 128,0

Miasto i Gmina Olesno 101 513,7

Miasto i Gmina Praszka 45 191,2

Gmina Radłów 10 59,0

Gmina Rudniki 24 59,3

Gmina Zębowice 18 0,6

267 1074,9

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej 11 0

Obiekty mieszkalne 54 4,6

Obiekty produkcyjne 6 12,0

Obiekty magazynowe 2 0

Środki transportu 64 1043,4

Lasy państwowe i prywatne 3 0

Uprawy rolnictwo 4 0,2

Inne obiekty 123 14,7

267 1074,9

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW 
GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ MZ

Budynki oświaty i nauki 4

Budynki służby zdrowia 2

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe 2

Budynki kultu religijnego i sakralne 2

Inne obiekty użyteczności publicznej 1



Hotele, noclegownie 1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 22

Budynki wielorodzinne 31

Budynki produkcyjne 1

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 3

Maszyny i urządzenia technologiczne 1

Rurociągi, instalacje przemysłowe 1

Magazyny 1

Zbiorniki składowe stałe 1

Motocykle, jednoślady 5

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

11

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 48

Lasy - drzewostany II klasy wieku 1

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 1

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 1

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 2

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

1

Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z 
rolnictwem

1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 42

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

1

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 8

Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice 51

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 4

Zdarzenia mające miejsce na dużych obszarach mieszkalnych lub 
gospodarczych

1

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 16

267



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

1

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

1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 3

Wady urządzeń mechanicznych 1

Wady urządzeń ogrzewczych ( innych niż elektryczne) 2

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych ( innych niż 
elektryczne) 

4

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

7

Wady środków transportu 20

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 6

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 55

Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, 
montażowych, budowlanych 

1

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 2

Silne wiatry 36

Gwałtowne opady atmosferyczne 13

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów, 
ptaków 

2

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie 19

Akcje terrorystyczne 2

Celowe działanie człowieka 2

Nieustalone 3

Inne przyczyny 86

267

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

256/911 238/1329 77/420 0/0 0/0 0/0



ALARMY FAŁSZYWE

MIASTO I GMINA ZŁOŚLIWY W DOBREJ
WIERZE

Z INSTALACJI
WYKRYWANIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień 0 2 0 2

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 0 0 0 0

Miasto i Gmina Olesno 0 6 1 7

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 8 1 9

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ 

RODZAJ
ZDARZENIA

OSOBY ŚMIERTELNE OSOBY RANNE

DOROŚLI DZIECI DOROŚLI DZIECI KPP UDZIELONA
PRZEZ STRAŻAKÓW

Pożar 0 0 2 0 0

MZ 8 (+1) 0 70 1 43

Razem 8 (+1) 0 72 1 43

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.

02.01.2019  r. po  godzinie  13:50  w  Dobrodzieniu strażacy  prowadzili  resuscytację  osoby

poszkodowanej,  następnie  po  przybyciu  na  miejsce  zdarzenia  ZRM,  strażacy  zabezpieczyli

lądowisko dla śmigłowca LPR.

08.01.2019 r. po godzinie 01:50 w Pludrach gaszono pożar piwnicy w budynku jednorodzinnym.

Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnych. 

18.01.2019 r. po godzinie 09:20 w Gorzowie Śląskim na DK 45 doszło do tragicznego w skutkach

zdarzenia  drogowego  z  udziałem  dwóch  samochodów  osobowych.  Przy  pomocy  sprzętu

hydraulicznego strażacy wykonali dostęp do osób poszkodowanych, znajdujących się w pojeździe.

Ewakuowano  poszkodowanych  z  pojazdu.  Strażacy  udzielili  KPP,  oraz  wspomagali  zespoły

ratownictwa  medycznego  podczas  resuscytacji  krążeniowo  oddechowej.  Strażacy  wyznaczyli

miejsce  lądowania  dla  dwóch śmigłowców LPR,  które  przetransportowały poszkodowanych do

szpitala. W działaniach udział brało 5 zastępów straży pożarnych, 2 ZRM, oraz 2 śmigłowce LPR.  



28.01.2019 r. po godzinie 20:10 w Ganie strażacy usuwali skutki zdarzenia drogowego z udziałem

samochodu  osobowego  i  ciężarowego.  W wyniku  zdarzenia  doszło  do  rozszczelnienia  baku  w

samochodzie  ciężarowym,  strażacy  przepompowali  paliwo  do  zbiorników  zastępczych.  ZRM

przetransportował do szpitala jedną osobę.

30.01.2019  r. po  godzinie  15:30  w  Hajdamakach doszło  do  zapłonu  i  wybuchu  mieszaniny

gazowo powietrznej  w budynku  mieszkalnym.  Mieszkańcy opuścili  budynek  przed  przybyciem

jednostek straży pożarnych. Strażacy udzielili KPP osobom poszkodowanym, które nie wymagały

hospitalizacji. Konstrukcja budynku nie uległa naruszeniu.

04.02.2019 r. od godzin porannych w Kowalach, Pietraszowie, Pruskowie, Żytniowie, Rudnikach,

Uszycach usuwano powalone drzewa, oraz złamane gałęzie, które blokowały przejazdy na drogach.

10.02.2019 r. po godzinie  20:40 w  Jaworznie strażacy gasili  pożar zabudowań gospodarczych.

Działania  straży  polegały  na  obronie  zagrożonego  budynku,  oraz  gaszeniu  obiektów  objętych

pożarem.  Następnie  usunięto  drewniane,  nadpalone  elementy  konstrukcji  budynku,  po  czym

przystąpiono do prac związanych z usunięciem słomy i siana. Działania straży pożarnych trwały

około 7 godzin. Wartość uratowanego mienia wyszacowano na kwotę ok. 150 tys. zł.

14.02.2019  r. po  godzinie  16:40  w  Starym Oleśnie doszło  do  pożaru  poddasza  w  budynku

mieszkalnym. W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brało 5 zastępów straży pożarnych, na

miejsce  zdarzenia  przybył  również  patrol  policji,  oraz  pogotowie  energetyczne.  Strażacy  nie

dopuścili  do  rozprzestrzenienia  się  pożaru  na  pozostałą  część  budynku,  uratowane  mienie

oszacowano na kwotę 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy budynku nie wymagali hospitalizacji.

09.03.2019 r. po godzinie 21:00 w  Malichowie na DW 901 doszło do tragicznego w skutkach

zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz samochodu dostawczego.

Przy  pomocy  sprzętu  hydraulicznego  strażacy  wykonali  dostęp  do  osób  poszkodowanych,

znajdujących  się  w  pojeździe.  Ewakuowano  poszkodowanych  z  pojazdu.  Strażacy  udzielili

kwalifikowanej  pierwszej  pomocy,  oraz  wspomagali  zespoły ratownictwa  medycznego  podczas

resuscytacji krążeniowo oddechowej. Pojazdami podróżowało 7 osób, wobec jednej z nich lekarz

stwierdził  zgon,  5  osób  zostało  przetransportowanych  do  szpitala,  jedna  nie  wymagała

hospitalizacji.  W działaniach  udział  brało  7  zastępów straży pożarnych,  4  zespoły ratownictwa

medycznego, oraz policja. Na czas prowadzonych działań ruch na DW 901  był wstrzymany, policja

zorganizowała objazdy.

16.03.2019 r. po godzinie 12:00 w Praszce doszło do rozszczelnienia gazociągu. Działania straży

polegały na wyznaczeniu strefy, oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

25.03.2019 r. po  godzinie  05:00  w  Kozłowicach strażacy gasili  pożar  mieszkania  w budynku

wielorodzinnym.  Na miejsce zdarzenia  zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej  w sile

trzydziestu  strażaków.  Dziewiętnastu  mieszkańców  ewakuowało  się  przed  przybyciem  straży

pożarnej,  natomiast  czterech  czekało  na  pomoc  w ewakuacji.  Strażacy prowadzili  jednocześnie

działania  gaśnicze  wewnątrz  budynku,  oraz  ewakuację  osób  po  drabinach  przystawnych.

Ewakuowane osoby nie wymagały hospitalizacji.  Z pomieszczenia kuchennego strażacy wynieśli

butlę z gazem propan-butan. Podczas działań niegroźnych poparzeń szyi doznał druh uczestniczący

w zdarzeniu.



26.03.2019 r. po godzinie 03:40 w Bodzanowicach strażacy gasili pożar budynku mieszkalnego.

Mieszkańcy  opuścili  budynek  przed  przybyciem  straży  pożarnej.  Strażacy  nie  dopuścili  do

rozprzestrzenienia się pożaru na budynek mieszkalny, w wyniku czego straty materialne zostały

zminimalizowane.  Strażacy  ewakuowali  z  budynku  psa,  którego  przekazano  właścicielowi.

Spaleniu uległa stolarka okienna i drzwiowa, oraz drewutnia znajdująca się przed budynkiem. Jeden

z mieszkańców został przetransportowany przez ZRM do szpitala.

28.03.2019  r. o  godzinie  11:18  w  m.  Rosochy,  7  zastępów  straży  pożarnej  zostało

zadysponowanych  do  pożaru  poddasza  budynku  mieszkalnego.  Dzięki  szybko  podjętej  akcji

gaśniczej  z  wykorzystaniem  drabiny  mechanicznej  nie  dopuszczono  do  rozprzestrzenienia  się

pożaru na całe poddasze.

29.03.2019 r. o godzinie 12:59 na trasie  Boroszów-Kozłowice doszło do tragicznego w skutkach

wypadku drogowego. Kierujący samochodem typu bus zjechał z drogi i przewracając się na bok

uderzył dachem w drzewo. Samochód opuściły 2 osoby, a dwie pozostały uwięzione w pojeździe.

Do  uwięzionych  osób wykonano dostęp  i  przekazano  Zespołom Ratownictwa  Medycznego.  W

stosunku do jednego z nich lekarz stwierdził zgon. Pozostałe 3 osoby zostały zabrane do szpitali

przez śmigłowiec LPR i karetki pogotowia. Z uwagi na sprzeczne zeznania świadków co do ilości

podróżujących  busem,  działania  poszerzono  o  poszukiwania  w  pobliskim  lesie  oraz  wywiady

prowadzone przez policję. Ostatecznie ustalono, że pojazdem podróżowały 4 osoby i wszystkie były

na miejscu zdarzenia.

29.03.2019  r. o  godzinie  22:54  na  DK  11  na  pograniczu  Olesna  i  Wojciechowa doszło  do

kolejnego w tym dniu tragicznego wypadku drogowego z udziałem 4 samochodów. Z nieustalonych

przyczyn  kierujący samochodem osobowym zjechał  na  przeciwległy pas  ruchu  i  zderzył  się  z

samochodem ciężarowym. Kierującego pojazdem wydobyto i przekazano Zespołowi Ratownictwa

Medycznego, który zabrał go do oleskiego szpitala. Spośród pozostałych osób uczestniczących w

zdarzeniu  strażacy udzielili  pierwszej  pomocy 1  osobie  i  przekazali  ją  przybyłemu  na  miejsce

drugiemu ZRM. Poszkodowany również został  zabrany do oleskiego szpitala.  W trakcie działań

przy usuwaniu  skutków zdarzenia  dyżurny Stanowiska Kierowania  KP PSP w Oleśnie uzyskał

informację o zgonie pierwszego poszkodowanego.

31.03.2019 r.  o  godzinie  12:03 w  Starym Oleśnie na  terenach leśnych Nadleśnictwa Olesno

doszło  do  nietypowego  zdarzenia.  W  pobliżu  stawów  hodowlanych  łania  ugrzęzła  w  bagnie.

Działania  strażaków  polegały  na  przygotowaniu  dojścia  do  zwierzęcia,  opasaniu  jej  pasami  i

ręcznym wyciągnięciu z błota. Po wydobyciu zwierzęcia na stały grunt zwierzę o własnych siłach

oddaliło się do lasu.

14.04.2019 r. po godzinie 05:50 w miejscowości Żurawie doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu

quad.  Strażacy udzielili  KPP osobom poszkodowanym,  które  zostały przetransportowane  przez

ZRM do szpitala.

19.04.2019 r. po godzinie 14:00 w Wysokiej dziewięć zastępów straży pożarnych gasiło pożar lasu.

Dzięki  sprawnie przeprowadzonej  akcji  nie doszło  do rozprzestrzenienia  się  pożaru na większą

powierzchnię, co zminimalizowało straty powstałe w wyniku pożaru.



05.05.2019 r. po godzinie 16:00 w Łomnicy na DK 11 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem

samochodu osobowego i ciężarowego. Działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej

pierwszej  pomocy  osobom  poszkodowanym.  Strażacy  przygotowali  i  zabezpieczyli  miejsce

lądowania  dla  śmigłowca  lotniczego  pogotowia  ratunkowego,  który  przetransportował

poszkodowanego do szpitala.

30.05.2019 r. po godzinie 12:10 w Radłowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla

oraz samochodu osobowego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

udzieleniu  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy  poszkodowanym.  Strażacy  przygotowali  i

zabezpieczyli  miejsce  lądowania  dla  śmigłowca  lotniczego  pogotowia  ratunkowego,  który

przetransportował poszkodowanego do szpitala.

04.06.2019 r. po godzinie  19:20 w  Oleśnie doszło  do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch

samochodów  osobowych.  Działania  strażaków  polegały  na  zabezpieczeniu  miejsca  zdarzenia.

Zespół ratownictwa medycznego przetransportował dwóch poszkodowanych do szpitala.

20.06.2019 r. po godzinie  19:40 w  Oleśnie strażacy w ciągu jednej  godziny dziewięciokrotnie

interweniowali  podczas działań związanych z usuwaniem skutków gwałtownych opadów deszczu.

21.06.2019 r. po  godzinie  10:20  w  Kozłowicach doszło  do  tragicznego w skutkach  zdarzenia

drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Przy pomocy

sprzętu  hydraulicznego  strażacy  wykonali  dostęp  do  osoby  poszkodowanej,  znajdującej  się  w

pojeździe.  Ewakuowano  poszkodowaną  z  pojazdu.  Strażacy udzielili  kwalifikowanej  pierwszej

pomocy,  oraz  wspomagali  zespoły  ratownictwa  medycznego  podczas  resuscytacji  krążeniowo

oddechowej. Pojazdami podróżowały 4 osoby, wobec jednej z nich lekarz stwierdził zgon, 3 osoby

zostało przetransportowanych do szpitala. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec lotniczego

pogotowia  ratunkowego.  W  działaniach  udział  brało  dziesięć  zastępów  straży  pożarnych,  trzy

zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, oraz policja. Na

czas prowadzonych działań ruch na drodze był wstrzymany, policja zorganizowała objazdy.

26.06.2019  r. po  godzinie  22:25  w Strojcu na  DK  42  doszło  do  zderzenia  3  samochodów

osobowych. Jedna osoba została przetransportowana przez ZRM do oleskiego szpitala.
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