
A N A L I Z A      Z D A R Z E Ń
za II kwartały 2020 roku

Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 461 zdarzeń w tym:
98 pożarów,  349 miejscowych zagrożeń oraz 14 alarmów fałszywych.

POŻARY

WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY 
W  TYS. ZŁ

UR.MIENIE 
W TYS. ZŁ

Małe 95 171,4 6152

Średnie 3 100,0 300

Duże 0 0 0

Bardzo duże 0 0 0

RAZEM 98 271,4 6452

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Miasto  i  Gmina  Dobrodzień 15 46,6

Miasto  i  Gmina  Gorzów Śl. 3 0

Miasto  i  Gmina  Olesno 35 41,6

Miasto  i  Gmina  Praszka 12 30,6

Gmina  Radłów 9 100,5

Gmina  Rudniki 16 46,5

Gmina  Zębowice 8 5,6

98 271,4

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ  POŻARÓW STRATY  W  TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej 1 0

Obiekty mieszkalne 40 176,6

Obiekty produkcyjne 3 54,0

Obiekty magazynowe 2 1,0

Środki transportu 4 21,0

Lasy państwowe i prywatne 9 15,1

Uprawy rolnictwo, nieużytki 15 0,2

Inne obiekty 24 3,5

98 271,4



POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ  POŻARÓW

Budynki handlowo- usługowe  1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 33

Budynki wielorodzinne 4

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 3

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 3

Magazyny 2

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

1

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 3

Lasy – młodniki 2

Lasy - drzewostany II klasy wieku 3

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 3

Inne powierzchnie w obszarach leśnych 1

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 11

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

1

Sterty, stogi, brogi 2

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

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci 7

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy 
garażowe

1

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 1

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 13

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 2

98

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA   POŻARU ILOŚĆ  POŻARÓW

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

36

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 2



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

5

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 1

Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych 1

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 3

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe 27

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe 1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe 1

Wady urządzeń mechanicznych 1

Wady środków transportu 4

Wyładowania atmosferyczne 1

Podpalenia ( umyślne) w tym akty terroru 5

Inne przyczyny 10

98

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY POŻARACH

PSP JRG OSP Z KSRG INNE OSP ZSP ZSR GSP

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

161/510 142/797 53/305 0/0 0/0 0/0

MIEJSCOWE  ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ  MZ ILOŚĆ  MZ STRATY W TYS. ZŁ

Małe 16 0,0

Lokalne 328 1006,3

Średnie 5 215,0

Duże 0 0

Gigantyczne lub klęski żyw. 0 0

RAZEM 349 1221,3

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO  I  GMINA ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Dobrodzień 38 130,7



Miasto i Gmina Gorzów Śl. 37 56,5

Miasto i Gmina Olesno 139 444,6

Miasto i Gmina Praszka 61 447,7

Gmina Radłów 15 42,0

Gmina Rudniki 43 94,8

Gmina Zębowice 16 5,0

349 1221,3

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ  OBIEKTU ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH

ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej 25 0,0

Obiekty mieszkalne 80 182,9

Obiekty produkcyjne 7 80,5

Obiekty magazynowe 3 216,0

Środki transportu 43 676,5

Lasy państwowe i prywatne 3 0,0

Uprawy rolnictwo 10 49,0

Inne obiekty 178 16,4

349 1221,3

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW 
GOSPODARCZYCH

DZIAŁ  GOSPODARCZY ILOŚĆ MZ

Bud. admin.-biurowe, banki 2

Budynki oświaty i nauki 2

Budynki służby zdrowia 13

Budynki handlowo- usługowe  5

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe 1

Inne obiekty użyteczności publicznej 2

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 59

Budynki wielorodzinne 20

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.) 1

Budynki produkcyjne 4

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu) 3



Magazyny 3

Motocykle, jednoślady 3

Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy 6

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych 34

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku 2

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

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

2

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

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

Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych  1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa 58

Obiekty hydrotechniczne 1

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

3

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 12

Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice 80

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic 6

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 17

349

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

PRZYCZYNY    POWSTAWANIA   MIEJSCOWYCH  ZAGROŻEŃ ILOŚĆ   MZ

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

1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 1

Wady urządzeń ogrzewczych ( innych niż elektryczne) 1

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

3

Wady środków transportu 13

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 2

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 39

Wady konstrukcji budowlanych 1

Silne wiatry 109

Gwałtowne opady atmosferyczne 66

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 1

Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 1

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie 8



Nieumyślne działanie człowieka 1

Celowe działanie człowieka 2

Nieustalone 1

Inne przyczyny 99

349

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

230/834 280/1516 91/489 0/0 0/0 0/0

ALARMY FAŁSZYWE

MIASTO I GMINA ZŁOŚLIWY W DOBREJ
WIERZE

Z INSTALACJI
WYKRYWANIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień 0 0 0 0

Miasto i Gmina Gorzów Śl. 0 0 0 0

Miasto i Gmina Olesno 0 7 1 8

Miasto i Gmina Praszka 0 3 0 3

Gmina Radłów 0 0 0 0

Gmina Rudniki 0 2 0 2

Gmina Zębowice 0 1 0 1

OGÓŁEM 0 13 1 14

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ 

RODZAJ
ZDARZENIA

OSOBY ŚMIERTELNE OSOBY RANNE

DOROŚLI DZIECI DOROŚLI DZIECI KPP UDZIELONA
PRZEZ STRAŻAKÓW

Pożar 0 0 0 0 3

MZ 7+(2) 0 37 3 32

Razem 7+(2) 0 37 3 35



Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.

06.01.2020  r. po  godz  04:00  w  Oleśnie strażacy  gasili  pożar  w  pomieszczeniu  kotłowni.  Działania

strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca prowadzonych działań. Dzięki sprawnej akcji

strażaków pożar szybko został ugaszony, co zminimalizowało straty.

08.01.2020  r. po  godz.22:50  w  Praszce na  DK 45 doszło  do  zdarzenia  drogowego z udziałem dwóch

samochodów osobowych.  Działania  straży pożarnych  polegały  na  zabezpieczeniu  i  oświetleniu  miejsca

prowadzonych działań, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

22.01.2020 r. po godz. 09:10 w Bodzanowicach na DW 494 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem

samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia samochód przewrócił się na bok. Działania strażaków polegały

na  zabezpieczeniu  miejsca  prowadzonych  działań,  ewakuacji  osób  z  pojazdu.  Strażacy  udzielili

kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podróżującym, którzy zostali przekazani zespołowi ratownictwa

medycznego.

25.01.2020 r. po godz. 12:20 w Oleśnie na DW 901 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu

dostawczego  oraz  osobowego.  Działania  strażaków  polegały  na  zabezpieczeniu  miejsca  prowadzonych

działań, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podróżującym pojazdami. Poszkodowanych

przekazano zespołowi  ratownictwa  medycznego.  Dalsze działania  polegały na usunięciu pozostałości  po

zdarzeniu drogowym. 

28.01.2020 r. po godz. 08:00 w  Oleśnie na DW 494 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch

samochodów osobowych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań,

udzieleniu kwalifikowanej  pierwszej  pomocy osobom podróżującym,  którzy zostali  przekazani zespołowi

ratownictwa medycznego i przewiezieni do szpitala.

06.02.2020 r. po godz.  18:00 w m.  Młyny strażacy gasili  pożar budynku gospodarczego.  W momencie

przyjazdu na miejsce zdarzenia jednostek straży pożarnych ogniem objęty był cały budynek. Ze względu na

zwartą budowę działania strażaków polegały na obronie budynków znajdujących się w bliskiej odległości,

oraz jednoczesnym gaszeniu pożaru. Dzięki sprawnie prowadzonej akcji udało się zminimalizować straty,

oraz nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki. W działaniach udział brało siedem

zastępów straży pożarnych, oraz policja.

W dniach 09-11.02.2020 r. na terenie powiatu oleskiego w związku z przejściem orkanu Sabine jednostki

straży pożarnych  interweniowały  podczas  30  zdarzeń.  Dwadzieścia  cztery  razy strażacy  interweniowali

podczas zdarzeń związanych z usuwaniem drzew i konarów, które blokowały przejazd na drogach. W trzech

przypadkach strażacy zabezpieczali zerwane linie energetyczne.



W dniach 23-24 lutego 2020 r. na terenie powiatu oleskiego w związku z przejściem niżu Julia jednostki

straży pożarnych interweniowały podczas 43 zdarzeń. Dwadzieścia dziewięć razy strażacy interweniowali

podczas zdarzeń związanych z usuwaniem drzew i konarów, które blokowały przejazd na drogach. Dziewięć

razy  strażacy  interweniowali  podczas  zabezpieczenia  budynków,  gdzie  doszło  do  zerwania  poszycia

dachowego. W czterech przypadkach strażacy zabezpieczali  zerwane linie energetyczne oraz uszkodzone

rogatki na przejeździe kolejowym.

23.03.2020 r. po godz 17:30 w Bzinicy Nowej strażacy gasili pożar stodoły. Działania strażaków polegały

na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań, ugaszeniu pożaru. Materiał zgromadzony w stodole został

usunięty na zewnątrz budynku.

27.03.2020 r. po godz. 16:50 w  Ligocie Oleskiej strażacy gasili pożar poddasza budynku mieszkalnego.

Podczas dojazdu na miejsce zdarzenia straży pożarnych ogniem objęty był  cały dach budynku. Działania

straży  pożarnych  polegały  na  zabezpieczeniu  i  oświetleniu  miejsca  prowadzonych  działań.  Osoby

ewakuowały się z budynku o własnych siłach. Dzięki sprawnie prowadzonej akcji strażacy nie dopuścili do

rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek, co w znacznym stopniu spowodowało ograniczenie strat.

W działaniach  udział  brało  czternaście  zastępów  straży  pożarnych,  zespół  ratownictwa  medycznego,

pogotowie energetyczne, orz patrol policji. 

03.04.2020 r. po godz 12:20 w Kolejce strażacy gasili pożar podszytu w lesie. Pożar gasiło pięć zastępów

straży pożarnych, oraz samolot gaśniczy.

11.04.2020  r. po  godz.  13:30  w  Grodzisku strażacy  gasili  pożar  lasu.  Pożar  swym  zasięgiem  objął

powierzchnię  ok.  0,4  ha  młodnika.  Dzięki  sprawnej  akcji  strażaków  udało  się  w  znacznym  stopniu

ograniczyć straty powstałe w wyniku pożaru. W działaniach gaśniczych uczestniczyło dziewięć zastępów

straży pożarnych, oraz samolot gaśniczy który dokonał jednego zrzutu wody. 

16.04.2020 r. po godz. 11:00 w Kowalach strażacy gasili pożar poszycia leśnego. Pożar swym zasięgiem

objął powierzchnię ok. 0,4 ha. W działaniach gaśniczych uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnych.

29.04.2020 r. po godz. 05:50 w Gorzowie Śląskim na DK 45 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem

dwóch samochodów osobowych.  Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych

działań, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podróżującym. 

21.05.2020 r. po godz. 13:10 w  Kucobach strażacy gasili pożar poszycia leśnego. W działaniach udział

brało sześć zastępów straży pożarnych, oraz samolot gaśniczy dromader który dokonał jednego zrzutu wody.

31.05.2020 r. po godz. 21:00 w Oleśnie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań, udzieleniu kwalifikowanej

pierwszej pomocy kierowcy pojazdu.

W sobotę  20 czerwca  br. w wyniku  intensywnych  opadów deszczu straże  pożarne  na  terenie  powiatu

oleskiego  interweniowały  58  razy  podczas  usuwania  zdarzeń  związanych  z  podtopieniami  obiektów.

Najwięcej interwencji odnotowano w gminie Olesno - 45 zdarzeń. W działaniach ratowniczych udział brało

31 zastępów straży pożarnych.

16.06.2020 r. po godz. 17:50 w Dobrodzieniu na DK 46 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch

samochodów  ciężarowych.  Działania  strażaków  polegały  na  zabezpieczeniu  i  oświetleniu  miejsca

prowadzonych działań, stabilizacji pojazdów biorących udział w zdarzeniu.



18.06.2020 r. po godz.  18:50  w  Myślinie strażacy gasili  pożar  budynku gospodarczego.  W działaniach

udział brało siedem zastępów straży pożarnych.

24.06.06.2020 r. po godz. 10:40 w Nowym Bugaju strażacy gasili pożar w kotłowni. W działaniach udział

brało pięć zastępów straży pożarnych.                                      
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