ANALIZA
ZDARZEŃ
za rok 2013 r.
Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstały 604 zdarzenia w tym:
126 pożarów, 468 miejscowych zagrożeń oraz 10 alarmów fałszywych.
POŻARY
ILOŚĆ
POŻARÓW

STRATY
W TYS. ZŁ

UR.MIENIE
W TYS. ZŁ

117

189,00

1934,00

Średnie

9

287,10

2875,00

Duże

-

-

-

Bardzo duże

-

-

-

126

476,10

4809,00

WIELKOŚĆ
Małe

RAZEM

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN
MIASTO I GMINA

ILOŚĆ POŻARÓW

STRATY W TYS. ZŁ

Miasto i Gmina Olesno

38

95,10

Miasto i Gmina Praszka

26

114,40

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

16

8,80

Miasto i Gmina Dobrodzień

22

110,50

Gmina Rudniki

14

8,80

Gmina Radłów

4

15,00

Gmina Zębowice

6

123,50

126

476,10

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW
RODZAJ OBIEKTU

ILOŚĆ POŻARÓW

STRATY W TYS. ZŁ

Obiekty użyteczności publicznej

3

2,00

Obiekty mieszkalne

24

129,10

Obiekty produkcyjne

4

27,00

Obiekty magazynowe

1

30,00

Środki transportu

11

62,80

Lasy państwowe i prywatne

4

24,40

Uprawy rolnictwo, nieużytki

46

138,70

Inne obiekty

33

62,10

126

476,10

POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY

ILOŚĆ
POŻARÓW

Handlowo-usługowe, sklepy, domy towarowe

2

Inne obiekty użyteczności publicznej

1

Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa

15

Budynki wielorodzinne

7

Budynki gospodarcze

1

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych

2

Budynki produkcyjne

2

Rurociągi, instalacje przesyłowe

2

Magazyny, hurtownie

1

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych

6

Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny

4

Kolejowe - lokomotywy

1

Uprawy leśne

1

Inne powierzchnie w obszarach leśnych

3

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze

16

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

17

Sterty, stogi

6

Budynki inwentarskie, stodoły

6

Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci

9

Garaże, warsztaty

2

Kanały wentylacyjne i dymowe

2

Obiekty lub grupa obiektów przyrody (pojedyncze drzewa,)

2

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

14

Inne nietypowe

4
126

2

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW
ILOŚĆ
POŻARÓW

PRZYCZYNA POŻARU
NOD przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapałki

50

NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach

3

NOD przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych

2

NON przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapałki

1

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

6

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

7

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe

1

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe

3

Wady urządzeń na paliwo stałe

1

Wady urządzeń mechanicznych

6

Wady środków transportu

4

Wyładowania atmosferyczne

1

Wady konstrukcji budowlanych

2

Inne przyczyny

17

Nieustalone

11

Podpalenia umyślne

11
126

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY POŻARACH
PSP JRG

OSP Z KSRG

INNE OSP

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

120/461

158/870

59/313

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

32

17,00

Lokalne

434

1248,70

Średnie

2

15,00

Duże

-

-

468

1280,70

RAZEM

3

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW
RODZAJ OBIEKTU

ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS.
ZŁ.

Obiekty użyteczności publicznej

29

22,00

Obiekty mieszkalne

150

48,00

Obiekty produkcyjne

5

0,00

Obiekty magazynowe

1

0,00

104

1166,10

Lasy państwowe i prywatne

2

0,00

Uprawy rolnictwo

14

20,00

Inne obiekty

163

24,60

468

1280,80

Środki transportu

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN
MIASTO I GMINA

ILOŚĆ
MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ

STRATY W TYS.
ZŁ.

Miasto i Gmina Olesno

159

472,30

Miasto i Gmina Praszka

84

209,90

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

68

120,80

Miasto i Gmina Dobrodzień

76

321,20

Gmina Rudniki

44

69,00

Gmina Radłów

21

67,50

Gmina Zębowice

16

0,00

468

1280,70

4

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW
GOSPODARCZYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY

ILOŚĆ MZ

Obiekty administracyjno - biurowe, banki

1

Obiekty oświaty i nauki (budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola)

8

Obiekty handlowo - usługowe

5

Obiekty widowiskowo-rozrywkowe i sportowe

6

inne obiekty użyteczności publicznej

6

Służba zdrowia

3

Budynki wielorodzinne

36

Budynki jednorodzinne

102

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych

7

Internaty, domy studenckie

2

Inne budynki mieszkaniowe

3

Budynki produkcyjne

2

Drogowe – samochody osobowe

78

Drogowe – samochody ciężarowe

18

Drogowe – motocykle

6

Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie

5

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

9

Drzewostany III klasy wieku

2

Uprawy rolne

4

Obiekty lub grupa obiektów przyrody (pojedyncze drzewa, jaskinie)

82

Garaże

5

Rozlewiska, wycieki powstałe na zbiornikach wodnych

4

Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem
środków transportu, bez pożarów traw na poboczach)

9

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

42

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

3

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje

20
468

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH
PSP JRG

OSP Z KSRG

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

278/992

364/1828

INNE OSP

ZSP

Samochody/ Samochody/
osoby
osoby
105/547

0/0

5

ZSR

GSP

Samochody/
osoby

Samochody/
osoby

0/0

0/0

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ ILOŚĆ MZ
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)

2

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych

9

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych

1

Uszkodzenia sieci instalacji przemysłowych doprowadzających,
odprowadzających media komunalne i technologiczne

7

Wady środków transportu

4

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

91

Wady konstrukcji budowlanych

2

Silne wiatry

51

Gwałtowne opady atmosferyczne

81

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe

16

Uszkodzenia – zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych

2

Nietypowe, agresywne zachowanie się zwierząt

83

Nieustalone

9

Inne przyczyny

110
468

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ
Osoby śmiertelne

Osoby ranne

Rodzaj
zdarzenia

dorośli

dzieci

dorośli

dzieci

KPP udzielona
przez strażaków

Pożar

0

0

11

0

11

MZ

7

0

85

5

38

Razem

7

0

96

5

49

PONADTO ODNOTOWANO 7 ALARMÓW FAŁSZYWYCH

MIASTO I GMINA

Z
W DOBREJ INSTALACJI
ZŁOŚLIWY
WIERZE WYKRYWA
NIA

RAZEM

Miasto i gmina Dobrodzień

0

0

0

0

Miasto i Gmina Gorzów Śl.

0

2

0

2

Miasto i Gmina Olesno

1

2

4

7

Miasto i Gmina Praszka

0

0

0

0

Gmina Radłów

0

0

0

0

Gmina Rudniki

0

1

0

1

Gmina Zębowice

0

0

0

0

OGÓŁEM

1

5

4

10

6

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.
28.01.2013 r. Po godzinie 17:40 na trasie Praszka – Szyszków usuwano skutki wypadku drogowego.
Na prostym odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych forda fiesty
z oplem vectra. Do uwolnienia poszkodowanego kierowcy z wraku opla strażacy użyli sprzętu
specjalistycznego. Dwóch poszkodowanych zespoły ratownictwa medycznego odwiozły do oleskiego
szpitala.
02.02.2013 r. Tuż przed godziną 11:00 do stanowiska kierowania w Oleśnie wpłynęli informacja
że w Gorzowie Śl. na ul. Kluczborskiej doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu stwierdzono, że pożarem objęty jest dach budynku.
Zadysponowano dodatkowe zastępy. Skuteczne działania jednostek straży pożarnej umożliwiły opanowanie
pożaru i uratowanie budynku. Wstępne straty oszacowano na 1 tys. zł a uratowane mienie na 150 tys.zł.
20.02.2013 r.
Tuż przed godziną 3:00 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację o pożarze
budynku wielorodzinnego w Oleśnie na ul. Wachowskiej. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 6 zastępów
straży pożarnej. Zastępy podały 4 prądy wody w tym jeden z podnośnika hydraulicznego. Z budynku
ewakuowano 17 osób. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 90 m2 i objął kubaturę około 180 m3.
W wyniku pożaru zniszczeniu uległo część poddasza oraz pokój jednego z mieszkań. Działania zakończono
przed godziną 7:00. Wstępne starty oszacowano na 50 tys.zł. Mimo dużego zagrożenia nie dopuszczono
do rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałą część budynku.
21.02.2013 r.
O godzinie 20:00 w Oleśnie na ul. Sądowej usuwano skutki miejscowego zagrożenia.
W mieszkaniu na IV pietrze budynku wielorodzinnego doszło do zatrucia lokatora tlenkiem węgla.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy ewakuowali z łazienki nieprzytomnego mężczyznę a następnie
udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W mieszkaniu stwierdzono obecność tlenku węgla znacznie
przekraczające dopuszczalne normy. Poszkodowanego 19 – latka pogotowie ratunkowe odwiozło
do oleskiego szpitala.
20.02.2013 r. Po godzinie 7:40 w Praszce na ul. Gorzowskiej siedem zastępów straży pożarnej brało udział
w akcji gaszenia pożaru warsztatu samochodowego. W warsztacie o powierzchni 150 m2 doszło do pożaru
samochodu dostawczego volkswagen LT. Dużym zagrożeniem były znajdujące się w objętym pożarem
warsztacie 40-litrowe butle z acetylenem. Wstępne starty oszacowano na 40 tys. zł. Mimo dużego
zagrożenia uratowano znajdującą się w warsztacie fadromę oraz nie dopuszczono do wybuchu butli
z gazami technicznymi.
18.04.2013 r. Od godziny 12:00 w Liszczoku (gm. Dobrodzień) 11 zastępów straży pożarnej oraz służby
leśne uczestniczyły w gaszeniu groźnego pożaru lasu. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 5 ha,
a spaleniu uległa uprawa sosnowa, młodnik sosnowy oraz poszycie leśne. Działania strażaków i leśników
wspierane były przez śmigłowiec i samolot gaśniczy, które dokonały 14 zrzutów wody na objęty pożarem
młodnik. Wstępne straty oszacowano na 20 tys. zł a uratowane mienie na 150 tys. zł.
10.06.2013 r. W związku z wystąpieniem gwałtownych opadów deszczu, na terenie powiatu oleskiego
doszło do licznych podtopień budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wysoki poziom lokalnych rzek,
spowodował zamknięcie kilku odcinków dróg, w tym drogi krajowej w Gorzowie Śl. i wojewódzkiej
w Bzinicy Starej. W kilku miejscach uszkodzeniu uległy przepusty oraz lokalne drogi. Łącznie w dniach 10
– 12 czerwca br., jednostki straży pożarnych interweniowały w 62 przypadkach. Działania jednostek
polegały na zabezpieczaniu budynków i posesji workami z piaskiem, ewakuacji zwierząt, monitorowaniu
poziomu rzek, udrażnianiu przepustów. Najczęściej jednak, strażacy wypompowywali wodę z zalanych
budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ilość interwencji w poszczególnych gminach przedstawia się
następująco: Gorzów Śl. – 22, Dobrodzień – 16, Rudniki – 9, Praszka – 7, Radłów – 6, Olesno – 2
22.06.2013 r. Od godziny 8:30 w Dobrodzieniu na ul. Opolskiej, dziewięć zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru silosu. W silosie o konstrukcji stalowej i wysokości 27 m,
znajdowało się około 180 m3 trocin. Jednostki straży pożarnej podały do wnętrza obiektu prądy wody i
piany, użyto również stałej instalacji gaśniczej. Ze względu na konieczność opróżnienia silosu z tlących się
trocin działania trwały ponad 20 godzin.
11.07.2013 r. Od godziny 9:50 w Dobrodzieniu usuwano skutki tragicznego wypadku drogowego. Na ul.
Oleskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego fiat punto z motocyklem yamaha. W wyniku zderzenia
doszło do pożaru motocykla. Mimo godzinnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej prowadzonej przez
ratowników pogotowia oraz strażaków, życia 31-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Działania
zakończono przed godziną 13:00.
7

14.08.2013 r. Po godzinie 4:00 w Osiecku (gm. Zębowice) sześć zastępów straży pożarnej uczestniczyło w
akcji gaszenia pożaru stodoły. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 100 m2 i objął kubaturę około 600
m3. W wyniku pożaru zniszczeniu uległ budynek gospodarczy, zgromadzone w obiekcie maszyny, zboże
oraz 16 ton słomy i siana. Wstępne straty oszacowano na 42 tys.zł.
02.09.2013 r. Po godzinie 12:00 w Rozterku (gm. Praszka) osiem zastępów straży pożarnej uczestniczyło w
akcji gaszenia pożaru poddasza w hali produkcyjnej. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni około 180 m2.
Dużym utrudnieniem dla strażaków był brak dostępu do miejsc objętego pożarem. Skuteczne działania
jednostek ochrony ppoż. umożliwiły uratowanie mienia znacznych rozmiarów.
10.09.2013 r. Od godziny 10:00 w Praszce pięć zastępów straży pożarnej (27 strażaków) wspólnie z policją
prowadziło poszukiwania zaginionego 60-letniego mężczyzny. Działania prowadzono w trudno dostępnym
terenie wzdłuż rzeki Wyderka. O godzinie 11:00 odnaleziono zwłoki poszukiwanego.
13.09.2013 r. Po godzinie 15:30 w Sternalicach (gm. Radłów) usuwano skutki groźnego wypadku
drogowego. Na prostym odcinku drogi samochód osobowy BMW zjechał z jezdni do rowu i uderzył w
drzewo. Obrażeń ciała doznał kierujący pojazdem a do jego uwolnienia z wraku, strażacy użyli dwóch
zestawów hydraulicznych.
16.09.2013 r. O godz. 13:00 w Praszce usuwano skutki groźnego wypadku drogowego. Na ul.
Warszawskiej doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego audi z busem przewożącym dzieci
niepełnosprawne. Z uwagi na charakter zdarzenia na miejsce wypadku zadysponowano 2 zastępy PSP i 2
zastępy OSP, 3 zespoły ratownictwa medycznego oraz Policję. Droga została zamknięta, w uszkodzonych
pojazdach odłączono akumulatory, zakręcono zawory z LPG, a strażacy pomagali ZRM w udzielaniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy. W sumie w zdarzeniu brało udział 9 osób , 5 hospitalizowano.
26.09.2013 r. Od godziny 11:00 w Siedliskach (gm. Zębowice) osiem zastępów straży pożarnej
uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru zabudowań gospodarczych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni
250 m2 i objął kubaturę ponad 1000 m3. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległa stodoła, znajdujące się
w niej zboże, słoma oraz sprzęt rolniczy. Przyczyną powstania pożaru było wyładowanie atmosferyczne.

07.10.2013 r. 30 minut po północy dyżurna powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie
otrzymała informację o wypadku drogowym w miejscowości Wachów (gm. Olesno). Po przybyciu
na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi
ustalił, że na ul. Kuczki samochód osobowy Audi A 3 zjechał z jezdni na pobocze i uderzył w
drzewo. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia,
przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji, udzieleniu poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej
pomocy oraz użyciu sprzętu hydraulicznego. Mimo wysiłków strażaków i ratowników medycznych
pogotowia nie udało się uratować 26 – letniego mężczyzny. Ciężko rannego 17 – latka pogotowie
ratunkowe odwiozło do oleskiego szpitala. Usuwanie skutków wypadku zakończono o godzinie
4:00.
30.11.2013 r. Kilka minut po godzinie 22:00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w
Oleśnie przyjął informację o pożarze zabudowań mieszkalno – gospodarczych w Skotnicy (gm.
Praszka) Po otrzymaniu informacji, dyżurny na miejsce pożaru zadysponował 6 zastępów straży
pożarnej oraz oficera operacyjnego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu 4 prądów wody w natarciu i obronie na objęte pożarem
zabudowania. Po opanowaniu sytuacji przeprowadzono niezbędne prace rozbiórkowe i usunięto
spaloną słomę z budynku. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 180 m2 i objął kubaturę
ponad 500 m3. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo poddasze budynku mieszkalnego oraz część
budynku gospodarczego wykorzystywana jako stodoła. Mimo dużego zagrożenia nie dopuszczono
do rozprzestrzenienia się pożaru na część mieszkalną i garażową obiektu. Wstępne straty
oszacowano na 35 tys.zł.
01.11.2013 r. Kilka minut po godzinie 12:00 dyżurny stanowiska kierowania komendanta
powiatowego w Oleśnie przyjął informację, że na ul. Wygodzkiej rozszczelniła się instalacja LPG.
Natychmiast zadysponował 3 zastępy z JRG Olesno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, KDR w
wyniku rozpoznania stwierdził wyciek fazy ciekłej LPG z instalacji na zaworze bezpieczeństwa
parowników. Po wyznaczeniu strefy zagrożenia i zamknięciu pobliskiej drogi wydał polecenie
ustawienia kurtyn wodnych. Kolejne polecenie KDR to zamknięcie zaworów przy pięciu
zbiornikach co skutkowało powstrzymaniem wycieku LPG. W tym czasie dyżurny stanowiska
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kierowania powiadomił dyrekcje zakładu o zdarzeniu i polecił przybycie na miejsce zdarzenia. Na
miejsce zdarzenia przybył serwisant, który dokonał oględzin oraz odgazował instalację. Straty
spowodowane wyciekiem LPG okazały się niewielkie ale za to wartość uratowanego mienia to 15
tys. zł.
26.11.2013 r. Po godzinie 13:00 w Oleśnie na ul. Armii Krajowej cztery zastępy straży pożarnej
uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru mieszkania na I piętrze budynku wielorodzinnego. Z uwagi
na silne zadymienie występujące w budynku strażacy ewakuowali trzy lokatorki mieszkań z II
piętra. Lokatorkę mieszkania w którym doszło do pożaru, pogotowie ratunkowe odwiozło do
oleskiego szpitala.
W dniach z 6 - 8 grudnia 2013 r. na terenie całego kraju wystąpiły huraganowe wiatry. Wiatr ten
nie ominął również Olesna jak i terenu całego powiatu, wyrządzając wiele szkód. Wichura łamała i
przewracała drzewa, powodowała uszkodzenia dachów budynków. Przewracające się drzewa
zrywały linie telekomunikacyjne. W Sternalicach wiatr przewrócił przyczepę samochodu
ciężarowego, w Praszce i Boroszowie spadające konary uszkodziły samochody osobowe, w
Janinowie uszkodzeniu uległ dach budynku gospodarczego, W Rosochach wiatr przewrócił
blaszany garaż a w Bzinicy przewróciła się wiata przystankowa. Najczęściej jednak działania
jednostek straży pożarnych polegały na usuwaniu powalonych drzew i konarów z dróg, chodników,
linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Od czwartku, od późnych godzin nocnych do niedzieli
do godzin popołudniowych przy usuwaniu skutków wichury strażacy na terenie powiatu
interweniowali 43 razy.
Ilość zdarzeń z podziałem na poszczególne gminy
Olesno – 19
Gorzów Śl. – 8
Praszka – 7
Radłów – 4
Dobrodzień – 3
Rudniki – 2
27.12.2013 r. Po godzinie 12:00 w Rudnikach na ul. Reymonta zabezpieczono i sprawdzono
budynek mieszkalny, w którym doszło do wybuchu gazu, ulatniającego się z kuchenki. W wyniku
zdarzenia śmiertelnych obrażeń ciała doznał 58 – letni mężczyzna. Wybuch spowodował
uszkodzenie stropu oraz ścian budynku.
30.12.2013 r. od godziny 7:30 w Wierzbiu (gm. Praszka) zabezpieczono miejsce wypadku
drogowego. Na prostym odcinku drogi krajowej 45 doszło do zderzenia motorowerzysty z
samochodem osobowym volkswagen passat. W wyniku zdarzenia śmiertelnych obrażeń ciała
doznał 46 – letni mężczyzna kierujący motorowerem. W działaniach ratowniczych brały udział 3
zespoły ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec LPR. Droga krajowa nr 45 zablokowana była
do godziny 11:00.

1. bryg. J.Zalewski

2. st.kpt. I.Leniec
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