ANALIZA
ZDARZEŃ
za 2018 rok
Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 921 zdarzeń w tym:
186 pożarów, 720 miejscowych zagrożeń oraz 15 alarmów fałszywych.
POŻARY
WIELKOŚĆ

ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY
W TYS. ZŁ

UR.MIENIE
W TYS. ZŁ

178

585,5

1959

Średnie

8

176,5

25

Duże

0

0

0

Bardzo duże

0

0

0

186

762,0

1984,0

Małe

RAZEM

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN
MIASTO I GMINA

ILOŚĆ POŻARÓW

STRATY W TYS. ZŁ

Miasto i Gmina Dobrodzień

37

28,1

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

21

11,0

Miasto i Gmina Olesno

57

569,4

Miasto i Gmina Praszka

25

110,7

Gmina Radłów

6

33,5

Gmina Rudniki

32

9,1

Gmina Zębowice

8

0,2

186

762,0

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW
RODZAJ OBIEKTU

ILOŚĆ POŻARÓW

STRATY W TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej

4

1,5

Obiekty mieszkalne

33

34,5

Obiekty produkcyjne

0

0

Obiekty magazynowe

4

1,5

Środki transportu

10

457,5

Lasy państwowe i prywatne

13

3,9

Uprawy rolnictwo, nieużytki

63

252,0

Inne obiekty

59

11,1

186

762,0

POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY

ILOŚĆ POŻARÓW

Budynki oświaty i nauki

2

Budynki handlowo- usługowe

1

Budynki kultu religijnego i sakralne

1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa

21

Budynki wielorodzinne

9

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych

3

Place składowe, hałdy

4

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

5

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych

5

Lasy - uprawy leśne

2

Lasy – młodniki

4

Lasy - drzewostany II klasy wieku

3

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku
Inne powierzchnie w obszarach leśnych

4

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze

22

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

20

Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z rolnictwem

2

Sterty, stogi, brogi

11

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie

4

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

4

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci

6

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy
garażowe

1

Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa

2

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

1

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

41

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje

8
186

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW
PRZYCZYNA POŻARU

ILOŚĆ POŻARÓW

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

69

Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na
polach

3

Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowoniebezpiecznych

2

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach

9

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)

9

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

1

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

9

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe

16

Wady urządzeń mechanicznych

5

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych

1

Wady środków transportu

22

Wady konstrukcji budowlanych

1

Podpalenia ( umyślne) w tym akty terroru

31

Inne przyczyny

7
186

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY POŻARACH
PSP JRG

OSP Z KSRG

INNE OSP

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

204/719

285/1574

91/492

ZSP

ZSR

Samochody/ Samochody/
osoby
osoby
0/0

0/0

INNE JEDNOSTKI
Samochody/
osoby
0/0

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
WIELKOŚĆ MZ

ILOŚĆ MZ

STRATY W TYS. ZŁ

Małe

66

1,0

Lokalne

646

1951,2

Średnie

8

219,0

Duże

0

0

Gigantyczne lub klęski żyw.

0

0

720

2171,2

RAZEM

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN
MIASTO I GMINA

ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Miasto i Gmina Dobrodzień

123

273,1

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

85

292,3

Miasto i Gmina Olesno

222

479,7

Miasto i Gmina Praszka

107

301,5

Gmina Radłów

30

56,0

Gmina Rudniki

90

346,6

Gmina Zębowice

63

422,0

720

2171,2

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW
RODZAJ OBIEKTU

ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS. ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej

45

1,0

Obiekty mieszkalne

262

13,2

Obiekty produkcyjne

15

61,0

Obiekty magazynowe

1

0

132

2086,7

Lasy państwowe i prywatne

4

0

Uprawy rolnictwo

17

0

Inne obiekty

244

9,3

720

2171,2

Środki transportu

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW
GOSPODARCZYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY

ILOŚĆ MZ

Bud. admin.-biurowe, banki

3

Budynki oświaty i nauki

17

Budynki służby zdrowia

4

Budynki handlowo- usługowe

4

Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe

5

Budynki kultu religijnego i sakralne

8

Biblioteki, archiwa

1

Inne obiekty użyteczności publicznej

3

Hotele, noclegownie

2

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa

205

Budynki wielorodzinne

48

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych

4

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.)

3

Budynki produkcyjne

1

Budynki gospodarcze ( w tym wiaty, bez garażu)

10

Instalacje technologiczne poza budynkami

1

Maszyny i urządzenia technologiczne

1

Rurociągi, instalacje przemysłowe

2

Magazyny

1

Motocykle, jednoślady

5

Autobusy, trolejbusy

1

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

11

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych

114

Kolejowe

1

Lasy - uprawy leśne

1

Lasy - drzewostany II klasy wieku

2

Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku

1

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze

2

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

3

Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z
rolnictwem

3

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe ( stodoły), szklarnie

2

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

7

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

99

Obiekty hydrotechniczne

1

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

1

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych

9

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

98

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

9

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje

25
720

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
PRZYCZYNY

POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

ILOŚĆ MZ

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

2

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

1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych

3

Wady urządzeń mechanicznych

1

Nieprawidłowa eksploatacji urządzeń mechanicznych

1

Wady urządzeń ogrzewczych ( innych niż elektryczne)

7

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych ( innych niż
elektryczne)

2

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

7

Wady środków transportu

19

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu

5

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

112

Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych,
montażowych, budowlanych

1

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.

1

Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych

1

Silne wiatry

88

Gwałtowne opady atmosferyczne

10

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe

1

Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych

2

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów,
ptaków

2

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie

280

Nieumyślne działanie człowieka

4

Celowe działanie człowieka

3

Nieustalone

7

Inne przyczyny

160
720

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH
PSP JRG

OSP Z
KSRG

INNE OSP

ZSP

ZSR

Samochody/ Samochody/ Samochody/ Samochody/ Samochody/
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
460/1715

646/3446

131/753

0/0

GSP
Samochody/
osoby

0/0

0/0

ALARMY FAŁSZYWE
MIASTO I GMINA

ZŁOŚLIWY

W DOBREJ
WIERZE

Z INSTALACJI
WYKRYWANIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień

0

4

0

4

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

0

0

0

0

Miasto i Gmina Olesno

0

9

0

9

Miasto i Gmina Praszka

0

2

0

2

Gmina Radłów

0

0

0

0

Gmina Rudniki

0

0

0

0

Gmina Zębowice

0

0

0

0

OGÓŁEM

0

15

0

15

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ
RODZAJ
OSOBY ŚMIERTELNE
ZDARZENIA
DOROŚLI DZIECI DOROŚLI

OSOBY RANNE
DZIECI

KPP UDZIELONA
PRZEZ STRAŻAKÓW

Pożar

0

0

6

0

9

MZ

10

0

136

8

92

Razem

10

0

142

8

101

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.
20.01.2018 r. po godzinie 06:50 w Grodzisku gaszono pożar kotłowni znajdującej się przy
budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Pożar został ugaszony w pierwszej fazie, nie dopuszczono
do rozprzestrzenienia się pożaru na budynek mieszkalny.
08.02.2018 r. po godzinie 15:50 w Strojcu gaszono pożar kuchni znajdującej się poza budynkiem
mieszkalnym (przybudowana do budynku gospodarczego). Spaleniu uległo wyposażenie kuchni,
oraz drewniana podsufitka. W działaniach udział brały 4 zastępy straży pożarnej.
20.02.2018 r. o godzinie 13:10 w m. Faustianka na prostym odcinku drogi krajowej nr 42 doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania zastępów straży pożarnej polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu rannego kierowcy z wraku pojazdu, udzieleniu
pomocy ratownikom medycznym podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej, przygotowaniu
lądowiska dla śmigłowca LPR. W wyniku wypadku śmiertelnych obrażeń ciała doznał
dwudziestosześcioletni mężczyzna. Ranną osobę ZRM przetransportował do szpitala.
01.03.2018 r. po godzinie 23:40 w Ligocie Oleskiej gaszono pożar budynku inwentarskiego.
Działania straży pożarnej polegały na jednoczesnym gaszeniu pożaru, oraz niedopuszczeniu do
rozprzestrzenienia się ognia na sąsiedni budynek gospodarczy. Przebywające w oborze zwierzęta
uległy zatruciu gazami pożarowymi. Prowadzenie działań utrudnione było ze względu na bardzo
niską temperaturę. Na miejscu sprawiono namiot ewakuacyjny wraz z nagrzewnicą w celu
zabezpieczenia ratowników. Strażacy usunęli spaloną słomę i siano z poddasza budynku. Działania
prowadzono ponad 12 godzin. W akcji uczestniczyło 19 zastępów straży pożarnej w sile 75
strażaków.
15.03.2018 r. po godzinie 01:50 w Sowczycach gaszono pożar zabudowań gospodarczych.
Działania polegały na jednoczesnym gaszeniu palących się budynków, oraz ewakuacji zwierząt.
Następnie przystąpiono do rozbiórki konstrukcji dachowej, oraz zrzuceniu ze stropu spalonej słomy.
W akcji uczestniczyło 9 pojazdów pożarniczych, 44 strażaków. Działania prowadzone były przez
ponad 5 godzin.
29.03.2018 r. po godzinie 21:40 w Jaworznie usuwano skutki wypadku drogowego. Na DK 43
doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzysty.
Strażacy udzielali pomocy ratownikom ZRM podczas medycznych czynności ratunkowych.
31.03.2018 r. po godzinie 10:10 w Dalachowie usuwano skutki wypadku drogowego. Na DK 43
doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzysty.
Niestety kolejny rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.
11.04.2018 r. po godzinie 15:10 w Kolonii Biskupskiej usuwano skutki zdarzenia drogowego gdzi
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Strażacy użyli sprzętu hydraulicznego w celu
wykonania dostępu do poszkodowanego, przygotowali i zabezpieczyli miejsce do lądowania dla
śmigłowca LPR. Zespół ratownictwa medycznego, oraz śmigłowiec LPR przetransportowały do
szpitala osoby poszkodowane.

18.05.2018 r. po godzinie 15:30 w Gorzowie Śląskim usuwano skutki zdarzenia drogowego. Na
DK 45 doszło do zderzenia autobusu Mercedes, oraz samochodu osobowego Alfa Romeo. Strażacy
użyli sprzętu hydraulicznego w celu wykonania dostępu do poszkodowanego, udzielili
kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz przygotowali i zabezpieczyli
miejsce do lądowania dla śmigłowca LPR. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował do
szpitala dwie osoby poszkodowane.
03.06.2018 r. po godzinie 03:40 w Oleśnie gaszono pożar budynku wielorodzinnego. Działania
straży polegały na jednoczesnym gaszeniu pożaru i ewakuacji mieszkańców. Strażacy nie dopuścili
do rozprzestrzenienia się ognia na pozostałą część budynku. Z budynku ewakuowano 3 osoby, dwie
z nich wymagały hospitalizacji.
04.06.2018 r. po godzinie 12:10 w Praszce zabezpieczono zbiorniki z tworzywa sztucznego o
pojemności 3000 l z nieznaną substancją, które wypadły z przyczepy ciągnika rolniczego na rondzie
DK 45.
10.06.2018 r. po godzinie 16:10 w Oleśnie usuwano skutki zdarzenia drogowego. Na DW 901
doszło do zderzenia samochodu osobowego audi, oraz busa volkswagen. Strażacy użyli sprzętu
hydraulicznego w celu wykonania dostępu do osoby poszkodowanej, udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy uczestnikom wypadku. Przygotowali i zabezpieczyli miejsce do lądowania dla
śmigłowca LPR. Trzy osoby wymagały hospitalizacji i zostały zabrane przez zespoły ratownictwa
medycznego do szpitala.
27.07.2018 r. po godzinie 14:30 w Kocurach gaszono pożar samochodu ciężarowego
przewożącego samochody osobowe. Samochody osobowe udało się uratować.
01.08.2018 r. po godzinie 18:20 w Faustiance usuwano skutki zdarzenia drogowego. Na DK 42
doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Strażacy użyli sprzętu hydraulicznego,
aby wykonać dostęp do poszkodowanego, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Przygotowali i zabezpieczyli miejsce do lądowania dla śmigłowca LPR. Jedna
osoba wymagała hospitalizacji.
02.08.2018 r. po godzinie 17:00 usuwano skutki silnych wiatrów, które przeszły nad naszym
powiatem. Najwięcej interwencji odnotowano w gminie Zębowice.
07.08.2018 r. po godzinie 14:10 w Skrzydłowicach (powiat lubliniecki) jednostki naszego powiatu
pomagały w gaszeniu pożaru stogu bali słomy. Spaleniu uległo ok. 1300 sztuk balotów.
11.08.2018 r. po godzinie 03:20 w Pietraszowie usuwano skutki zdarzenia drogowego. Na DW 901
samochód ciężarowy zjechał z jezdni i uderzył w budynek mieszkalny. Strażacy udzielili
kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
17.08.2018 r. Tuż po godzinie 23:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania otrzymał
informację o wypadku drogowym w miejscowości Stare Olesno. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia zastępów straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że na łuku DK 11
samochód osobowy BMW zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym MAN przewożącym
około 5 tys. gołębi. Po zderzeniu samochód ciężarowy zjechał na pobocze i do rowu a samochód
osobowy zablokował przejazd na trasie. W wyniku wypadku śmiertelnych obrażeń obrażeń doznała

37 - letnia kobieta kierująca samochodem osobowym oraz 39 - letni pasażer. Kierujący
samochodem ciężarowym został odwieziony do szpitala w Oleśnie. W celu wydobycia ofiar z
całkowicie zniszczonego pojazdu ratownicy użyli kilku zestawów sprzętu hydraulicznego. W
wielogodzinnych działaniach ratowniczych uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnej,
funkcjonariusze Policji, zespół ratownictwa medycznego, służby weterynaryjne i drogowe.
Czynności dochodzeniowe nadzorował prokurator.
18.08.2018 r. Tuż przed godziną 2:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania otrzymał
informację o wypadku drogowym w miejscowości Kowale. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
zastępów straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że na łuku DK 45 samochód
osobowy opel astra zjechał z jezdni na pobocze uderzył w betonowe ogrodzenia a następnie wpadł
na trasę blokując przejazd. Mimo wysiłków ratowników medycznych oraz strażaków, którzy przez
pół godziny prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową nie udało się uratować 22 - letniego
pasażera. Trzy osoby ranne odwieziono do szpitali w Oleśnie i Wieluniu. W działaniach
ratowniczych uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej, 3 zespoły ratownictwa medycznego,
funkcjonariusze Policji oraz służby drogowe. Czynności dochodzeniowe nadzorował prokurator.
Usuwanie skutków wypadku zakończono przed godziną 6:00.
20.08.2018 r. po godzinie 04:00 na DW 494 pomiędzy miejscowościami Borki Małe a
Bodzanowice strażacy gasili pożar samochodu ciężarowego. Straty spowodowane w wyniku pożaru
wyniosły 400 tyś. zł.
20.08.2018 r. po godzinie 07:40 w Gorzowie Śląskim usuwano skutki zdarzenia drogowego. Na
DW 487 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przygotowali i zabezpieczyli miejsce do lądowania dla
śmigłowca LPR. Cztery osoby wymagały hospitalizacji.
30.08.2018 r. po godzinie 17:40 w Łomnicy usuwano skutki zdarzenia drogowego z udziałem
samochodu ciężarowego. Samochód przewrócił się na jezdnię, blokując przejazd w obydwu
kierunkach. Działania strażaków polegały na przepompowaniu oleju napędowego z ciągnika
siodłowego, oświetleniu terenu oraz pomocy przy przeładunku przewożonego towaru.
12.09.2018 r. po godzinie 20:30 w Ganie strażacy gasili pożar budynku w którym magazynowano
baloty siana i słomy. W zdarzeniu uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnych.
15.09.2018 r. po godzinie 12:50 w Uszycach usuwano skutki zdarzenia z udziałem ciągnika
rolniczego i przyczepy.
Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Przygotowali i zabezpieczyli miejsce do lądowania dla śmigłowca LPR. Jedna
osoba wymagała hospitalizacji.
30.09.2018 r. tuż przed godziną 20:00 na DK 43 w m. Dalachów doszło do zdarzenia z udziałem
samochodu osobowego i ciężarowego. Kierujący samochodem osobowym nie zachował należytej
uwagi i najechał na tył samochodu ciężarowego, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.
Wskutek zdarzenia obrażenia poniosły cztery osoby, które po udzieleniu KPP przez strażaków
zostały przekazane ZRM i odwiezione do oleskiego szpitala.
25.10.2018 r. po godzinie 10:50 w Bzinicy Starej usuwano skutki zdarzenia drogowego z udziałem
samochodu dostawczego. ZRM przetransportował do szpitala jedną osobę poszkodowaną.

31.10.2018 r. po godzinie 07:20 w Oleśnie usuwano skutki zdarzenia drogowego z udziałem dwóch
samochodów osobowych. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym. ZRM przetransportował do szpitala osoby poszkodowane.
15.11.2018 r. po godzinie 14:00 w Dobrodzieniu na DW 901 usuwano skutki zdarzenia drogowego
z udziałem trzech samochodów osobowych. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym. ZRM przetransportował do szpitala osoby poszkodowane.
03.12.2018 r. po godzinie 14:20 w Sternalicach gaszono pożar kotłowni w budynku przedszkola.
Osoby przebywające w budynku opuściły obiekt przed przybyciem na miejsce straży pożarnych.
04.12.2018 r. po godzinie 04:30 w Oleśnie strażacy gasili budynek gospodarczy w zwartej
zabudowie gospodarstwa rolnego. W działaniach udział brało 12 zastępów straży pożarnych.
06.12.2018 r. po godzinie 16:50 w Wojciechowie doszło do tragicznego w skutkach zatrucia
tlenkiem węgla. Strażacy udzielili KPP osobom poszkodowanym, jedną z nich ZRM
przetransportował do szpitala, u drugiej lekarz stwierdził zgon.

