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Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w zakresie ochrony ppoż.

I.

Ogólna charakterystyka miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.
Miasto Leszno i Powiat Leszczyński położony jest w południowo-zachodniej części
Polski. Utworzony został w 1999 roku i wchodzi w skład województwa wielkopolskiego.
Sąsiaduje od strony południowo - zachodniej z powiatem rawickim oraz częściowo z
województwem lubuskim; od wschodu z powiatem gostyńskim, a od północy z powiatem
kościańskim i wolsztyńskim. Miasto Leszno i powiat leszczyński obejmują obszar o
powierzchni 836,61 km2 i zamieszkiwany jest przez 118.659 osób. Podział administracyjny
powiatu wyodrębnia jedno miasto wydzielone: Leszno, dwa miasta i gminy: Rydzyna i
Osieczna oraz pięć gmin: Lipno, Krzemieniewo, Święciechowa, Włoszakowice i Wijewo.

II. Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń powstałych na terenie
miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w 2012 roku.
W 2012 roku na terenie powiatu zanotowano 931 zdarzeń, w tym 230 pożarów, 677
miejscowych zagrożeń i 24 alarmy fałszywe.
Dla porównania w roku 2011 powstało 1148 zdarzeń, w tym 311 pożarów, 823
miejscowe zagrożenia i 14 alarmów fałszywych. Z powyższego wynika, że nastąpił ogólny
spadek ilości zaistniałych zdarzeń o 18,90%, z czego w pożarach spadła ilość zdarzeń o
26,04 %, w miejscowych zagrożeniach o 17,73 %, natomiast w ilości alarmów fałszywych
nastąpił wzrost o 50 %.
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Krzywa pożarów i miejscowych zagrożeń
za lata 2001 - 2012
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Powstałe straty materialne w zdarzeniach w 2012 roku osiągnęły łącznie kwotę 3
milionów 259 tysięcy 100 złotych, w tym straty w pożarach wyniosły 1 milion 700 tysięcy
700 złotych, a w miejscowych zagrożeniach 1 milion 594 tysiące 400 złotych. Odpowiednio
w roku 2011 łączne straty materialne wyniosły 12 milionów 614 tysięcy 600 złotych, z
czego w pożarach 10 milionów 847 tysięcy 300 złotych, a w miejscowych zagrożeniach 1
milion 767 tysięcy 300 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego dane statystyczne
wskazują na znaczny spadek ogólnych strat materialnych o około 74,16 %, w tym w
pożarach o 84,32 %, a w miejscowych zagrożeniach o 9,78 %.
W wyniku prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych uratowano mienie o
łącznej wartości 59 milionów 915 tysięcy złotych, z czego podczas likwidacji skutków
zaistniałych pożarów 59 milionów 552 tysiące złotych oraz 363 tysiące złotych w
miejscowych zagrożeniach. W roku poprzednim odpowiednio 153 miliony 143 tysiące
złotych, z czego w pożarach 151 milionów 536 tysięcy złotych i w miejscowych
zagrożeniach 1 milion 607 tysięcy złotych.

Straty i uratowane mienie w latach 2007-2012
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Na ogólną ilość 230 zaistniałych pożarów, 105 tj. 45,65 % nie spowodowało strat
materialnych. Podobnie w miejscowych zagrożeniach na 677 zdarzeń 509 tj. 75,18 % było
bez strat.
Według wielkości zanotowano 1 pożar bardzo duży, 3 pożary duże, 9 średnich i 217
małe.

Pożary według wielkości
Rok

Wielkość

2011

Mały
Średni
Duży
Bardzo duży
Ogółem

295
12
2
2
311

94.9 %
3.9%
0.6%
0.6%
100%

217
9
3
1
230

2012
94.79%
3.48%
1.30%
0.43%
100%
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Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniałych w 2012 roku brało udział łącznie
1414 jednostek straży pożarnej w obsadzie 7175 strażaków, w tym:
• 894 jednostki PSP (4412 strażaków),
• 503 jednostki OSP w KSRG (2669 strażaków),
• 17 pozostałych jednostek OSP (94 strażaków).
Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniałych w 2011 roku brało udział łącznie
1737 jednostek straży pożarnej w obsadzie 8943 strażaków, w tym:
• 952 jednostki PSP (4736 strażaków),
• 738 jednostek OSP w KSRG (3934 strażaków),
• 47 pozostałych jednostek OSP (273 strażaków).
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Udział jednostek JRG i OSP w zdarzeniach
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Według działów i rodzajów obiektów pożary powstawały najczęściej:
- inne obiekty
- 119, co stanowi 51.72 %,
- uprawy, rolnictwo
- 39, co stanowi 16.95%,
- środki transportu
- 36, co stanowi 15.65 %,
- ob. mieszkalne
- 36, co stanowi 15.65 %
Udział jednostek straży pożarnej w likwidacji miejscowych zagrożeń obejmował działy:
- inne obiekty
- 287, co stanowi 42.39 %,
- środki transportu
- 166, co stanowi 24.51%,
- obiekty mieszkalne
- 154, co stanowi 22.74%,
- obiekty uż.publicznej
- 70, co stanowi 10.33%.
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Łącznie najwięcej zdarzeń powstało (pożarów i miejscowych zagrożeń razem):
- inne obiekty
- 406, co stanowi 43.60 %,
- środki transportu
- 202, co stanowi 29.83%,
- obiekty mieszkalne
- 190, co stanowi 28.06%,
- obiekty użyt.publicznej
- 70, co stanowi 7.51%.
W przypadku gmin pożary najczęściej powstawały na terenie:
- Leszna
- 127, co stanowi 55 % powstałych pożarów,
- Włoszakowic
- 23, co stanowi 10 % powstałych pożarów,
- Święciechowy
- 18, co stanowi
8 % powstałych pożarów
- Rydzyny
- 16, co stanowi
7 % powstałych pożarów.
Miejscowe zagrożenia najczęściej miały miejsce na terenie gmin:
- Leszno
- 360, co stanowi 53 % powstałych mz,
- Rydzyna
- 59, co stanowi 9 % powstałych mz,
- Włoszakowice
- 57, co stanowi 8 % powstałych mz,
- Osieczna
- 57, co stanowi 8 % powstałych mz,
- Lipno
- 47, co stanowi 7 % powstałych mz
Łącznie najwięcej zdarzeń powstało (pożarów, miejscowych zagrożeń) w gminach:
- Leszno
- 503 (w tym 16 alarmów fałszywych)
(54.02%)
- Włoszakowice
- 82 (w tym 2 alarmy fałszywe)
( 8.80 %)
- Rydzyna
- 76 (w tym 1 alarm fałszywy)
( 8.16 %)
- Osieczna
- 74 (w tym 2 alarmy fałszywe)
( 7.94%)
- Lipno
- 60 (w tym 2 alarmy fałszywe)
( 6.44%)
- Świeciechowa
- 60 (w tym 1 alarm fałszywy)
( 6.44%)
Najmniej zdarzeń (pożarów, miejscowych zagrożeń) powstało w gminach:
- Wijewo
- 30 (w tym 9 pożarów)
(3.22%)
- Krzemieniewo
- 46 (w tym 11 pożarów)
(4.94%)

Zdarzenia wg gmin w 2008 - 2012
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Pożary i miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe wg gmin

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa miasta
i gminy
Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Włoszakowice
Wijewo
Razem :

Zdarzenia
ogółem
2011
2012
614
503
55
46
83
60
85
74
128
76
60
60
97
82
26
30
1148
931

Pożary
2011
166
12
26
22
36
16
27
6
311

2012
127
11
11
15
16
18
23
9
230

Miejscowe
zagrożeń
2011
2012
437
360
43
35
57
47
61
57
92
59
43
41
70
57
20
21
823
677

Alarmy fałszywe
2011
11
0
0
2
0
1
0
0
14

2012
16
0
2
2
1
1
2
0
24
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Wijewo
Włoszakowice

2012

Święciechowa

2011
2010

Rydzyna

2009
2008

Osieczna
Lipno
Krzemieniewo
Leszno

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Miejscowe zagrożenia wg gmin w 2008 - 2012
Wijewo
Włoszakowice

2012

Święciechowa

2011
2010

Rydzyna

2009
2008

Osieczna
Lipno
Krzemieniewo
Leszno

0

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

100

200

300

400

500

600

Strona 7

Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w zakresie ochrony ppoż.

Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczono:
- nieostrożność osób dorosłych
- wady urządzeń i instalacji oraz środków transportu
- podpalenia umyślne
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instal.

-

115 (50.00 %)
68 (29.56 %)
25 (10.86 %)
10 (4.34 %).

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń były:
- inne przyczyny
- niezachowanie zasad bezpiecz. ruchu drogowego
- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów
- wady urządzeń i instal.

-

187 (27.62 %)
176 (25.99 %)
102 (15.06 %).
83 (12.25 %).

-

Najwięcej pożarów powstało w miesiącu:
marcu
- 36 (15.65%)
kwietniu
- 27 (11.73%)
sierpniu
- 24 (10.43%)
lipcu
- 23 (10.00%)
lutym
- 22 (9.56%).

Zdarzenia według miesięcy powstania

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Pożary
2011
2012
15
17
12
22
33
36
37
27
47
22
42
15
32
23
17
24
18
16
16
12
25
4
17
12
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Miejs.zagrożenia
2011
2012
114
51
41
59
43
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43
97
73
141
107
90
91
55
64
42
50
35
32
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36

Alarmu fałszywe
2011
2012
0
2
1
2
1
0
1
1
1
1
2
2
3
6
2
0
0
3
0
3
0
2
3
2

Razem
2011
2012
129
70
54
83
77
73
95
62
103
66
141
90
176
136
109
115
73
83
58
65
60
58
73
50
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Pożary wg miesięcy powstania
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Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało w miesiącu:
- lipcu
- 107 (15.80%)
- sierpniu
- 91 (13.44%)
- czerwcu
- 73 (10.78%)
- wrześniu
- 64 (9.45%)
- lutym
- 59 (8.71%).
Miejscowe zagrożenia wg miesięcy
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Największe straty materialne w pożarach i miejscowych zagrożeniach zanotowano na
terenie gmin:
- Rydzyna
- 748.200 (22.70%)
- Leszno
- 704.600 (21.38%)
- Wijewo
- 389.900 (11.83%)
- Krzemieniewo
- 370.300 (11.23%).
Najmniejsze straty materialne w zdarzeniach zanotowano w gminach:
- Lipno
- 355.600 (10.79%)
- Święciechowa
- 342.600 (10.39%)
- Włoszakowice
- 254.500 (7.72%)
- Osieczna
- 129.400 (3.92%).
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Straty w tyś.zł.w pożarach wg gmin w 2008 - 2012
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Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w tysiącach złotych wg gmin

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa miasta
i gminy
Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Włoszakowice
Wijewo
Razem :

Straty ogółem
w tyś.zł.
2011
5863.5
224.8
2824.9
469.8
384.3
659.5
2154.8
33.0
12614.6
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2012
704.6
370.3
355.6
129.4
748.2
319.6
325.6
389.9
3259.1

Straty
Straty popożarowe
miejscowych
w tyś.zł.
zagrożeń w tyś. zł
2011
2012
2011
2012
5271.2
226.2
592.3
478.4
170.8
198.8
54.0
171.5
2618.9
84.6
206.0
271.0
204.3
40.4
265.5
89.0
167.3
513.2
217.0
235.0
359.0
97.1
300.5
245.5
2042.8
181
112.0
73.5
13.0
359.4
20.0
30.5
10847.3 1700.7 1767.3 1594.4

Wartość
uratowanego
mienia w tyś.zł
2011
2012
138304 35429
2282.0 662.0
1162.0 351.0
1024.0 471.0
669.0
20737
3083.0 775.0
6822.0 1270.0
150.0
220.0
153503 59915
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Analizując występowanie zdarzeń pod kątem dni tygodnia sytuacja przedstawia się następująco:
Pożary i miejscowe zagrożenia wg dni tygodnia
Dni tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Pożary
2011
40
36
41
45
40
54
55

2012
33
34
27
35
24
41
36

Miejscowe
zagrożenia
2011
2012
124
102
99
96
169
109
109
86
120
86
122
105
80
93

Alarmy fałszywe
2011
1
1
3
3
2
4
0

2012
2
2
5
1
4
8
2

Ogółem
2011
165
136
213
157
162
180
135

2012
137
132
141
122
114
154
131
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Niestety, nie obyło się również bez osób rannych i ofiar śmiertelnych w analizowanym roku.

Ofiary śmiertelne i ranni w zdarzeniach
Rodzaj zdarzenia

Ofiary śmiertelne
2011

2012

Ranni w zdarzeniach
Strażacy
Inni
Razem ranni
2011
2012
2011
2012
2011
2012

Pożary
Miejscowe
zagrożenia

1

0

1

0

13

10

14

10

11

21

0

1

176

202

176

203

Ogółem

12

21

1

1

189

212

190

213

W roku 2012 strażacy brali udział w 15 zdarzeniach związanych z likwidacją skutków powstania
tlenku węgla. W zdarzeniach tych 1 osoba uległa śmiertelnemu zatruciu, a 18 osób podtruło się
tlenkiem węgla.

Ofiary śmiertelne i ranne w pożarach
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Ofiary śmiertelne i ranne w miejscowych zagrożeniach
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Charakterystyczne zdarzenia
W dniu 6 stycznia 2012 roku ok. godz. 1823 na drodze krajowej nr 12, pomiędzy
miejscowościami Lasocice – Długie Stare, doszło do wypadku drogowego, w którym
uczestniczyły dwa samochody osobowe. W wyniku zderzenia dziewięć osób zostało
rannych, w tym troje dzieci. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp
do czterech osób uwięzionych w jednym z pojazdów, następnie pod nadzorem lekarza
wyewakuowali poszkodowanych na nosze i przetransportowali do karetek pogotowia
ratunkowego. W czasie prowadzonych działań ruch na drodze krajowej nr 12 został
zamknięty. Całkowitemu zniszczeniu uległ jeden z pojazdów (Ford Galaxy), natomiast drugi
z pojazdów (Ford C-Max) miał w znacznym stopniu zniszczony przód i boki pojazdu. Straty
materialne wg szacunku własnego KM PSP Leszno wyniosły 75.000 zł. Działania ratownicze
prowadzone były przez jeden zastęp PSP i dwie jednostki OSP w czasie 2 godzin i 53 minut.
W dniu 20 lutego 2012 roku ok. godz 1439 otrzymano zgłoszenie, z którego wynikało, że w
wyniku podtrucia tlenkiem węgla w budynku jednorodzinnym trzy osoby zostały
poszkodowane w tym jedna śmiertelna w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo. Po
przyjeździe na miejsce zastępów straży stwierdzono, że 4 osoby znajdowały się na zewnątrz
budynku pod opieką ZRM, natomiast 3 dalsze osoby przebywały w sąsiednim budynku u
rodziny. Działania polegały na udzieleniu pomocy ZRM przy osobach poszkodowanych ,
dokonaniu pomiarów stężeń oraz przewietrzeniu pomieszczeń w budynku. Do zatrucia
doszło prawdopodobnie w wyniku niedrożnego przewodu kominowego.
W dniu 1 kwietnia br. o godz. 1246 otrzymano zgłoszenie o pożarze hali magazynowej części
samochodowych w miejscowości Wijewo. W akcji gaszenia pożaru trwającej 6 godzin i 13
minut uczestniczyło w sumie 13 zastępów w sile 61 strażaków. Przypuszczalną przyczyną
powstania zdarzenia było podpalenie. Straty materialne wg. szacunku własnego KM PSP
Leszno wyniosły 200 tys. PLN, w tym w budynkach 100 tys. PLN.
W dniu 19 maja br. o godz. 1810 Miejskie Stanowisko Kierowania otrzymało zgłoszenie o
pożarze wiaty przy budynku produkcyjnym w tartaku w Miejscowości Włoszakowice przy
ulicy Jana Otto. Przyczyną powstania zdarzenia było prawdopodobnie zwarcie instalacji
elektrycznej w wyłączniku. Straty materialne w wyniku pożaru właściciel wstępnie wycenił
na 45 tys. PLN, mienie uratowane na 300 tys. PLN.
W dniu 2 czerwca br. o godz. 15 54 Miejskie Stanowisko Kierowania w Lesznie otrzymało
zgłoszenie o pożarze w Supermarkecie CARREFOUR w Centrum Handlowym Manhattan w
Lesznie przy ulicy Al. Jana Pawła II . Po przyjeździe strażaków na miejsce i przeprowadzeniu
rozpoznania stwierdzono, że w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w części
podwieszanego nad stoiskiem alkoholowym sufitu doszło do zadymienia w tej części
marketu. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozbiórce podwieszanego
sufitu, wyniesieniu nadpalonych części sufitu. Pracownicy centrum
w tym czasie
ewakuowali na zewnątrz około 250 osób. Straty wyceniono na 1 tys. PLN, mienie uratowane
na 1 mln PLN. W działaniach trwających 48 minut udział brały 3 zastępy z JRG Leszno w
liczbie 12 strażaków – ratowników.
W dniu 19 lipca br. Komenda Miejska PSP Leszno otrzymała zgłoszenie o wypadku
drogowym do jakiego doszło na Drodze Krajowej nr 5 pomiędzy miejscowościami Leszno a
Rydzyna. Po przyjeździe na miejsce zadysponowanych zastępów stwierdzono, że w wyniku
zderzenia samochodu osobowego BMW i Landrovera Freelander zablokowane są dwa pasy
jezdni drogi w kierunku Leszna. Działania polegały na wykonaniu dostępu do osób
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uwięzionych w pojazdach. Niestety w trakcie działań lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdził zgon u poszkodowanych podróżujących BMW, po wykonaniu dostępu, pod
nadzorem
lekarza
wyewakuowano
poszkodowanego
kierowcę
Landrovera
i
przetransportowano do karetki. Uszkodzone pojazdy załadowano na lawety pomocy
drogowej. W działaniach trwających 3 godziny 11 minut brały udział 3 zastępy z JRG Leszno
oraz zastęp z OSP Rydzyna w ogólnej liczbie 17 strażaków – ratowników. Straty materialne
wstępnie wyceniono na około 50 tys PLN. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w
wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.
W dniu 26 lipca br. Miejskie Stanowisko Kierowania w Lesznie o godzinie 1750 otrzymało
zgłoszenie o pożarze kombajnu zbożowego oraz słomy na polu w okolicy miejscowości
Wyciążkowo, Gmina Lipno. Po przyjeździe na miejsce zadysponowanych zastępów
stwierdzono, że podczas prac żniwnych, prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji
elektrycznej doszło do zapalenia się kombajnu zbożowego. Pożarem objęta była kabina,
przód kombajnu, heder, zbiornik, silnik oraz słoma po kombajnie. Właściciel kombajnu przed
przybyciem zastępów straży przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego podjął próbę
ugaszenia ognia – niestety nieskutecznie. Działania przybyłych zastępów straży polegały na
ugaszeniu palącego się kombajnu oraz słomy. Ponadto udzielono kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie, która podejmując działania gaśnicze przy pomocy gaśnic doznała poparzeń
prawej ręki. Straty materialne wg. szacunku własnego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie
wyniosły 50 tys. PLN, mienie uratowane natomiast wyceniono na 100 tys. PLN. W
działaniach trwających 1 godzinę 18 minut brał udział zastęp z JRG Leszno oraz dwa zastępy
z OSP (KSRG) w ogólnej liczbie 14 strażaków – ratowników.
W dniu 8 sierpnia br. o godzinie 14 53otrzymano zgłoszenie o wypadku drogowym, do
którego doszło na Drodze Krajowej nr 12 w miejscowości Krzemieniewo. Po przyjeździe na
miejsce zadysponowanych zastępów stwierdzono, że w wyniku zderzenia pojazdu
osobowego Daihatsu Charade z ciężarowym Renault Magnum trzy osoby są poszkodowane.
Wykonano dostęp do uwięzionych osób w pojeździe osobowym. Niestety u dwóch
poszkodowanych lekarz stwierdził zgon. Po zakończeniu czynności dochodzeniowo –
śledczych przez Policję pod nadzorem Prokuratora udzielono pomocy w wydobyciu ciał
poszkodowanych. Ponadto działania polegały na usunięciu pojazdu osobowego z torowiska,
na którym się znajdował i odholowaniu na pobliski parking. Po odholowaniu ciągnika
siodłowego z naczepą rozlane płyny usunięto przy pomocy sorbentu i neutralizatora. W
działaniach trwających 3 godziny 32 minuty brały udział dwa zastępy z JRG Leszno oraz dwa
zastępy OSP z terenu gminy Krzemieniewo w ogólnej liczbie 20 strażaków – ratowników.
W dniu 1 września br. przy trasie Nowa Wieś – Pawłowice powstał pożar duży stogu słomy
w balotach. Spaleniu uległo 900 sztuk balotów słomy na łączną kwotę 30,6 tys. zł.
Prawdopodobną przyczyną powstania zdarzenia było podpalenie. W działaniach gaśniczych
trwających ponad 8 godzin uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej w ogólnej liczbie 18
strażaków ratowników.
W dniu 14 września br. o godz. 8.31 otrzymano zgłoszenie o pożarze w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Święciechowa. Po przyjeździe na miejsce
zabezpieczono teren, ugaszono palące się wyposażenie pomieszczenia kuchennego,
udzielono kpp osobie poszkodowanej. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było
rozszczelnienie instalacji propan – butan zasilającej kuchenkę gazową.
W dniu 15 września br. usuwano skutki wypadu drogowego, do którego doszło na DK nr 12
w miejscowości Długie Stare. W wyniku zderzenia samochodu osobowego Ford Focus z
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karetką pogotowia poszkodowanych zostało 5 osób. Działania przybyłych zastępów polegały
na wykonaniu dostępu do osób uwięzionych w pojazdach, wyewakuowaniu poszkodowanych
pod nadzorem lekarza do karetki i do śmigłowca LPR. W działaniach trwających 2 godziny
38 minut uczestniczyły 2 zastępy straży pożarnej w ogólnej liczbie 12 strażaków –
ratowników.
W dniu 21 września br. w wędzarni w miejscowości Kłoda powstał pożar, w wyniku którego
spaleniu uległy 4 komory wędzarnicze, elektroniczny osprzęt, gotowe wyroby. Straty łącznie
wyniosły 300 tys. zł, natomiast mienie uratowane oszacowano na 20 mln zł.
Prawdopodobną przyczyną powstania zdarzenia było zaciągnięcie ognia z paleniska
znajdującego się pod komorą wędzarniczą. W działaniach gaśniczych brało udział 6
zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 29 strażaków – ratowników.
W dniu 16 listopada br. o godzinie 0206 na trasie z Leszna do Lipna doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem samochodu ciężarowego z naczepą. W wyniku niedostosowania
prędkości do warunków panujących na drodze przez kierującego pojazdem doszło do
przewrócenia się w/w pojazdu na lewy bok na torowisko blokując tym samym jeden tor
jazdy. Pojazd przewoził materiał sypki do produkcji szkła. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów oraz uszczelnieniu wycieku
oleju napędowego ze zbiornika paliwa pojazdu. Straty materialne wg. szacunku własnego
KM PSP Leszno wyniosły 70 tys. zł.
W dniach 23,24 i 25 listopada br. na akwenie wodnym Jeziora Łoniewskiego strażacy z JRG
Leszno, JRG Kościan, JRG 1 Poznań oraz OSP Osieczna (KSRG) brali udział w akcji
poszukiwawczej osób, które utonęły w jeziorze. Jedną z osób, która przebywała w łodzi w
chwili jej wywrócenia się, wydobyto z wody w dniu 23 listopada i przekazano ZRM, a ciało
drugiej osoby po długich poszukiwaniach odnaleziono i wyłowiono z jeziora dnia 25
listopada. W działaniach oprócz strażaków brali również udział funkcjonariusze Policji oraz
Prokurator Rejonowy w Lesznie.
W dniu 30 grudnia br. otrzymano zgłoszenie od Policji o podejrzeniu zatruciem gazami
spalinowymi w pojeździe stojącym w garażu w Lesznie przy ulicy Rejtana. Po przybyciu na
miejsce zabezpieczono teren działań, wewnątrz pojazdu znajdowała się osoba
poszkodowana, u której przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
Przewietrzono garaż i przy pomocy urządzenia pomiarowego dokonano pomiarów, nie
stwierdzono obecności tlenku węgla.

II. Analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie miasta Leszna i
powiatu leszczyńskiego w 2012 roku.
W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono
ogółem 271 kontroli w 362 obiektach, to jest :
•
•
•
•
•

118 w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
o 12 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
o 13 w obiektach zabytkowych,
49 w obiektach zamieszkania zbiorowego,
45 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
110 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
18 w gospodarstwach rolnych,
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•
•

16 w lasach,
6 w obiektach zakładów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym:
o 6 w obiektach zakładów zwiększonego ryzyka.
Zestawienie ilości przeprowadzonych kontroli

5% 4% 2%

obiekty użyteczności publicznej

33%

obiekty zamieszkania zbiorowego
budynki mieszkalne wielorodzinne
obiekty produkcyjne i magazynowe
gospodarstwa rolne

30%

lasy
obiekty ZR

14%

12%

W rozbiciu na rodzaj – tematykę przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych
w 2012 roku przeprowadzono kontroli:
• podstawowych – 142, tj. o 28 więcej niż w 2011 roku
• oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym – 73, tj. o 17 więcej niż w
2011 roku,
• wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań
powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia – 17, tj. o 1 więcej
niż w 2011 roku,
• sprawdzających – 130, tj. o 52 więcej niż w 2011 roku.
Ilość kontroli w rozbiciu na ich rodzaj
podstawowe

5%
20%

39%

sprawdzające
w ramach odbioru

36%
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W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych ujawniono 373
nieprawidłowości, w tym :
- w obiektach użyteczności publicznej – 132, w tym:
• 3 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• 14 w obiektach zabytkowych,
- w obiektach zamieszkania zbiorowego – 30,
- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 37,
- w obiektach produkcyjnych i magazynowych – 127,
- w gospodarstwach rolnych – 30,
- w lasach – 16,
- w zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska – 1, w tym:
• 1 w zakładach zwiększonego ryzyka.

Ilość nieprawidłowości w obiektach
ob.uż.publicznej

8%

ob.zam.zbiorowego

10%

ob.mieszkalne
ob.produkcyjne i
magazynowe
rolnictwo

36%

34%
lasy

0%
4%

8%

ob. ZR

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej:
• nieprawidłowej eksploatacji i użytkowania instalacji – 84 usterki,
• stanu dróg ewakuacyjnych – 69 usterek,
• wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – 39 usterek,
• braku aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 44 usterki.
W trakcie 272 kontroli ujawniono 373 usterki, co dało wskaźnik 1.37 usterki na jedną
kontrolę podstawową.
W ramach postępowania pokontrolnego zastosowano ogółem 414 środków represyjnych,
w tym :
- 127 decyzji administracyjnych, i tak:
• 127 usunięć uchybień,
• 0 wstrzymujących eksploatację pomieszczeń,
- nałożono 43 mandaty karne kredytowe na kwotę 4.200,00 zł,
- 185 wystąpień do organów i podmiotów,
- 59 opinii na temat ochrony przeciwpożarowej.
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W zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
organizowano i prowadzono działalność informacyjną polegającą na:
• przekazywaniu w lokalnym radiu „Elka” codziennie ok. godziny 6.40 bieżącej
informacji o sytuacji pożarowej i występujących zagrożeniach na terenie powiatu
leszczyńskiego i Miasta Leszna - 246 razy,
• udzielaniu wywiadu o tematach pożarniczych w mediach - 38 razy,
• przeprowadzeniu sprawozdania - relacji bezpośredniej z pożarów i innych zdarzeń
- 4 razy,
• opublikowaniu w prasie regionalnej artykułów, notatek i niusów prasowych dot.
zagadnień ochrony przeciwpożarowej - 39 razy,
• wygłoszeniu pogadanek na zawodach sportowo - pożarniczych szczebla
miejskiego, miejsko - gminnego i gminnego uwzględniających zagrożenie
pożarowe i przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu - 8 razy.
W dniach 21 i 22 kwietnia 2012 roku brano udział w „Targach DOM I OGRÓD”, podczas
których propagowano zagadnienia związane z zagrożeniami powodowanymi przez
urządzenia ogrzewcze, przede wszystkim z możliwościami powstania tlenku węgla, a
także prezentowano czujki tlenku węgla oraz dymu.
W ramach promocji bezpośredniej projektu „Rozbudowy zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Województwa Wielkopolskiego”
realizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w miesiącach październik,
listopad i grudzień br. prowadzono konkurs polegający na losowaniu osób, którym
wręczono czujki dymu i tlenku węgla.

III. Działalność operacyjna
W roku 2012 komenda prowadziła szeroką działalność operacyjną. Przeprowadzono
między innymi 64 inspekcje gotowości bojowej, w tym:
• 33 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• 25 jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
• 6 jednostek OSP typu „S” spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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W tym samym roku zorganizowano 4 ćwiczenia, w których brały udział zastępy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lesznie oraz jednostki OSP z terenu powiatu
leszczyńskiego. Odbyły się one na:
• drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Wojnowice i Zgliniec,
• terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Spółdzielni Inwalidów
„ROZWÓJ” w Brennie-Ostrów,
• terenie firmy ViaCon Polska Sp. z o.o. w Rydzynie,
• terenie zakładu Pol-Leim-Holtz Sp. z o.o. w Lesznie.
W chwili obecnej Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne dysponują
łącznie 54 samochodami gaśniczymi i specjalnymi oraz szeroką rzeszą wyszkolonych
ratowników. W roku 2012 zorganizowano 1 kurs podstawowy oraz 1 przypominający
kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla jednostek OSP działających na terenie powiatu
leszczyńskiego. Łącznie kursy ukończyło 22 druhów ochotników. Dnia 12 maja 2012 r. w
siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyły się IV
WARSZTATY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO dla jednostek KSRG z terenu miasta Leszna i
powiatu leszczyńskiego. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności ratowniczych w
zakresie udzielania pomocy medycznej, wykorzystania toreb medycznych PSP R-1 w
praktyce oraz wymiana doświadczeń uczestników warsztatów. W warsztatach brało udział 9
zespołów reprezentujących jednostki OSP włączone do KSRG z terenu miasta Leszna i
powiatu leszczyńskiego oraz 3 zespoły Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lesznie.
Zadaniem zespołów było udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym w czterech
różnych symulowanych sytuacjach zagrożenia życia. Poprawność realizacji poszczególnych
zadań oceniana była przez ratowników medycznych z firmy MED. GROUP z Rawicza, którzy
te czynności wykonują na co dzień i byli doskonałym źródłem informacji.
W roku 2012 na bazie Ośrodka Szkolenia OSP Komenda Miejska PSP w Lesznie
zorganizowała 5 szkoleń: szkolenie strażaków ratowników OSP, szkolenie kierowcówoperatorów sprzętu OSP,
szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków
ratowników OSP, szkolenie dowódców OSP oraz szkolenie naczelników dla strażaków
ratowników OSP. Ogółem w roku 2012 zostało przeszkolonych 161 druhów ochotników.
Ponadto w miesiącu maju przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu
współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla druhów OSP Rydzyna i Dąbcze.
Część teoretyczna została poparta częścią praktyczną, gdzie na wyznaczonym lądowisku
druhowie samodzielnie mogli podprowadzać do lądowania śmigłowiec.
W związku z rozgrywanymi meczami podczas Turnieju Piłki Nożnej EURO 2012,
27 strażaków tut. jednostki zabezpieczało, w dniach od 08 do 18 czerwca 2012 roku, strefę
kibica zlokalizowaną w Poznaniu na Placu Wolności. Ponadto 5 strażaków zabezpieczało
mecze piłkarskie rozgrywane w dniach 10, 14 i 18 czerwca 2012 roku na Stadionie Miejskim
w Poznaniu.
Stale poprawie ulega wyposażenie jednostek OSP w sprzęt i urządzenia
niezbędne do skutecznego działania podczas akcji ratowniczych. Starostwo Powiatowe w
Lesznie zakupiło i przekazało siedem defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu leszczyńskiego. Sprzęt ten otrzymały jednostki OSP
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które znajdują się w miejscowościach
będących siedzibami miast i gmin oraz gmin.
Ponadto w ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na rok 2012
zakupionych
zostało
5
zestawów
(sanie
lodowe
+
kombinezony
z ocieplaczami) dla OSP Rydzyna, OSP Włoszakowice, OSP Krzemieniewo, OSP
Święciechowa i OSP Osieczna. Ponadto OSP Brenno zakupiło piłę ratowniczą
z osprzętem, a OSP Leszno-Gronowo zestaw mobilnego oświetlenia SOLARIS LITE.
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Natomiast w ramach środków bieżących jednostki dokonywały zakupów w celu
uzupełnienia wyposażenia osobistego strażaka do stanu 12 kompletów, a także środki
pianotwórcze, sorbenty i dyspergenty.
Doposażanie jednostek OSP z KSRG w sprzęt w kolejnych latach oraz potrzeby
szkoleniowe będą ukierunkowane na realizowanie działań w zakresie podstawowym
z następujących dziedzin ratownictwa:
• wodnego – 4 jednostki,
• wysokościowego – 4 jednostki,
• chemiczno-ekologicznego – 8 jednostek,
• poszukiwawczego – 4 jednostki,
• technicznego – 9 jednostek.
Zadania te będą realizowane w związku z powstającą obecnie siecią ratownictwa zarówno
w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym.
Na podstawie zatwierdzonego przez Komendę Główną PSP planu sieci ratownictwa
specjalistycznego dla całego kraju, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Lesznie będzie
posiadała Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego utrzymującą
poziom „B” gotowości operacyjnej. Planowany etap szkolenia i uzupełniania braków
sprzętowych w celu osiągnięcia zadeklarowanego poziomu gotowości przewidziano na
miesiąc grudzień 2015 r.
W 2012 roku powołano kolejne dwie Jednostki Operacyjno-Techniczne (JOT) w OSP
Włoszakowice i w OSP Dąbcze. Obydwie jednostki są kategorii II. Obecnie na terenie
powiatu funkcjonuje 7 JOT-ów, w tym 4 kategorii II i 3 kategorii III.
Rok 2012 był rokiem, w którym Zarządy Miejsko-Gminne i Gminne ZOSP RP przy
współudziale Komendy Miejskiej PSP w Lesznie zorganizowały 7 zawodów sportowopożarniczych jednostek OSP. Łącznie w zawodach wzięły udział 133 drużyny, w tym:
• 68 seniorów,
• 47 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
• 18 kobiecych.
Reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie brała udział w
zawodach sportowych rozgrywanych na terenie województwa i kraju. Zaliczyć do nich
można:
• Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym
w Kościanie,
• Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Ostrowie Wlkp.,
• Śremski Halowy Turniej Drabiny Hakowej,
• Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Pływaniu w
Obornikach,
• IV Międzynarodowe Zawody Toughest Firefighter Alive – Najtwardszy Strażak
w Toruniu,
• Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Ratownictwie Medycznym w Gołuchowie,
• XVII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu
Długodystansowym w Rakoniewicach.
• I Turniej Drabiny Hakowej o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.
Biorąc udział w tych zawodach uzyskujemy również dobre wyniki sportowe. W
Eliminacjach Strefowych Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Kościanie
reprezentacja naszej komendy zajęła I miejsce drużynowo oraz indywidualnie I miejsce
zajął st. ogn. Tomasz Musiał.
W Mistrzostwach Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Ostrowie Wlkp. indywidualnie
najlepiej zaprezentował się ponownie st.ogn. Tomasz Musiał zajmując II miejsce w
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klasyfikacji indywidualnej dwuboju, a drużynowo nasza reprezentacja zajęła II miejsce.
Śremski Turniej Drabiny Hakowej to także bardzo dobry wynik naszej reprezentacji,
gdzie st.ogn. Tomasz Musiał zajął indywidualnie II miejsce i I miejsce w dodatkowym biegu
o puchar gazety śremskiej.
Strażacy naszej komendy startowali również w Drużynowych i Indywidualnych
Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków w Pływaniu rozegranych w Obornikach, gdzie
najlepiej zaprezentował się ogn. Mulczyński Piotr zajmując indywidualnie II miejsce w stylu
motylkowym oraz I miejsce w stylu dowolnym na 50m, a st.ogn. Tomasz Musiał III miejsce
w stylu dowolnym na 100m w swojej kategorii wiekowej.
Ponadto w ramach wewnętrznej rywalizacji strażaków i pracowników tut. komendy
zorganizowany został Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w
Lesznie.
Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Lesznie brała udział w Turnieju Gier
Zespołowych Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Leszna gdzie zajęła miejsce
IV oraz Turnieju Piłkarskim „ORLIK” o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie
zdobywając miejsce II.
St. ogn. Tomasz Musiał oraz st.sekc. Tomasz Pawlisiak są strażakami tut. komendy, którzy
reprezentują województwo wielkopolskie na zawodach krajowych. Startowali w
Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym organizowanych od wielu lat w Częstochowie
gdzie reprezentacja woj. wielkopolskiego zajęła VI, a w sztafecie pożarniczej zajęła miejsce
II.
W roku 2012 zakończono budowę oraz uruchomiono nowe Stanowisko do Analizowania i
Prognozowania Zagrożeń zastępując dotychczas działające Miejskie Stanowisko Kierowania
Komendanta Miejskiego. Sala operacyjna została wyposażona w 6 kompletnych stanowisk
dyspozytorskich obejmujących zestawy komputerowe, biurka oraz fotele. Natomiast
zainstalowane okablowanie sieci strukturalnej pozwala na uruchomienie 10 stanowisk
dyspozytorskich dla dowolnych służb ratowniczych. W celu lepszej koordynacji działań
ratowniczych zainstalowano ścianę wizyjną, składającą się z 6 monitorów, pozwalającą na
wyświetlanie map cyfrowych oraz rastrowych, posiadanych sił i środków lub innych
materiałów lub procedur wspomagających działania. W nowym pomieszczeniu serwerowni
znajdują się szafy serwerowe, w których zostały zainstalowane urządzenia aktywne sieci,
sprzęt łączności radiowej oraz serwer ściany multimedialnej oraz aplikacji. Serwerownia
została również połączona z serwerownią komendy światłowodem pozwalającym na dostęp
do Wojewódzkiej Sieci Transmisyjnej i Ogólnopolskiej Sieci Transmisyjnej 112 zapewniając
niezawodną komunikację ze wszystkimi podmiotami ratowniczymi w całej Polsce.
W roku 2012 uruchomiono Wojewódzką Sieć Teletransmisyjną podłączając zakupiony
sprzęt aktywny firmy Cisco do infrastruktury światłowodowej doprowadzonej do budynku
komendy w roku 2011. Na bazie tej infrastruktury powstała sieć teletransmisyjna łącząca ze
sobą wszystkie jednostki PSP z terenu województwa wielkopolskiego, co pozwoliło na
eliminację sieci internetowej w komunikacji między poszczególnymi jednostkami,
zwiększając znacząco jej szybkość oraz bezpieczeństwo.
Wojewódzka Sieć Teletransmisyjna pozwoliła również na uruchomienie telefonii
internetowej VoIP zastępując dotychczas wykorzystywane klasyczne rozwiązania
telekomunikacyjne. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z
abonamentami oraz rozmowami telefonicznych o 40%. W związku z tym zakupiono nowe
aparaty telefoniczne oraz poczyniono przygotowania do podpisania umowy z operatorem
telekomunikacyjnym oferującym takie usługi.
W celu poprawy korespondencji radiowej podczas prowadzonych działań ratowniczych
na terenie powiatu leszczyńskiego został zakupiony i wdrożony system zintegrowanej
cyfrowej łączności radiowej Multikom. System składa się ze stacji bazowej zamontowanej w
serwerowni SAPZ w Lesznie wyposażonej w karty radiowe, do których podłączone zostały
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radiotelefony bazowe. Pozwala to dyspozytorowi na obsługę radiotelefonów i prowadzenie
korespondencji za pomocą monitora dotykowego co znacząco usprawnia pracę oraz daje
możliwości prowadzenia rozmów na wielu kanałach ratowniczych jednocześnie lub też
zestawianie połączeń radiowych pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi. Poza
tym system składa się dodatkowo ze stacji wyniesionej znajdującej się w miejscowości
Brenno w budynku remizy jednostki OSP Brenno. Stacja ta jest również wyposażona w
kartę radiową, do której podłączony został radiotelefon bazowy, a stacja została
podłączona do stacji bazowej za pomocą łącza internetowego. Pozwala to dyspozytorowi na
prowadzenie korespondencji radiowej w taki sposób jakby nadawał on z miejscowości
Brenno, a nie Leszno co diametralnie polepszyło łączność radiową na terenie gminy Wijewo
oraz okolic. Przeprowadzono również modernizację systemów antenowych instalując 4
nowe anteny wraz z okablowaniem na maszcie komendy w Lesznie w miejsce dotychczas
eksploatowanych oraz 1 antenę wraz z okablowaniem na budynku remizy jednostki OSP
Brenno.

IV. Informacje kadrowe
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 73 strażaków i 4
pracowników cywilnych. Przez okres całego roku zwolniono ze służby w związku z nabyciem
prawa do zaopatrzenia emerytalnego 6 strażaków. Przyjęto do pracy w komendzie 1
strażaka.
Stan zatrudnienia według wieku strażaków i w rozbiciu na poszczególne korpusy
przedstawiają poniższe wykresy.

Zatrudnienie w poszczególnych przedziałach wiekowych*

3%
20-25 (8%)

1%

8%

16%

26-30 (17%)
31-35 (18%)

22%

17%

36-40 (15%)
41-45 (22%)

15%

18%

46-50 (16%)
51-55 (3%)
powyżej 55
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Zatrudnienie w rozbiciu na korpusy*

19%
20%

21%

szeregowi - 20%
podoficerowie - 40%

40%

aspiranci - 21%
oficerowie - 19%

W 2012 roku 1 strażak ukończył szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej organizowane w Ośrodku Szkolenia w
Bolechowie, 3 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej organizowane w Ośrodku Szkolenia w
Bydgoszczy oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W roku
2012 funkcjonariusze tutejszej komendy brali udział w wielu szkoleniach specjalistycznych
takich jak:
• szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego
organizowane w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie – 5 osób,
• kurs stermotorzysty i żeglugi śródlądowej – 4 osoby,
• kurs z zakresu budowy, obsługi i konserwacji kompresora typu DK 13 – 21 osób
oraz kompresora typu MARINER – 5 osób,
• kurs obsługi drabin mechanicznych MAGIRUS – 5 osób,
• kurs w zakresie ratownictwa wysokościowego – 7 osób,
• kurs z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego – żurawia przenośnego – 9
osób,
• kurs z zakresu obsługi wykrywacza gazów MULTI – PRO – 4 osoby,
• szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony
radiologicznej – 2 osoby.
Ponadto 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie z zakresu czynności kontrolno –
rozpoznawczych organizowane w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie, 5 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie obsad stanowisk
kierowania organizowane w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie oraz 2 funkcjonariuszy
ukończyło szkolenie z zakresu korekt ZUS.
W miesiącu maju 2012 roku 16 osób otrzymało awans na wyższy stopień
służbowy w tym 4 oficerów, 1 aspirant, 7 podoficerów i 4 szeregowych, a w miesiącu
listopadzie 2012 roku 1 strażak otrzymał awans na wyższy stopień służbowy w korpusie
aspiranckim. Ponadto w związku z ukończeniem w roku 2012 szkolenia uzupełniającego
strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej 3 strażaków otrzymało awans na wyższy
stopień służbowy.
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W poprzednim roku również za swoją postawę w służbie 7 strażaków otrzymało
następujące wyróżnienia i odznaczenia:
Nazwisko
asp. sztab. Paweł MENCEL
st. ogn. Tadeusz SZYMAŃSKI
st. bryg. Robert BARAN
bryg. Maciej ZDĘGA
st. asp. Tomasz KACZMAREK
ogn. Wojciech KONATOWSKI
st. ogn. Henryk TYCZYŃSKI

Odznaczenie
Brązowy Krzyż Zasługi
Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę”
Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

W związku z obchodami XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej przypadającymi
na rok 2012, 21 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej Dyplomami XX – lecia powołania Państwowej Straży
Pożarnej. Ponadto 1 funkcjonariusz z okazji Dnia Strażaka został wyróżniony Dyplomem
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W 2012 roku awanse na wyższe stanowisko służbowe otrzymało 9 strażaków.

V. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy - wypadkowości
W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na terenie działania Komendy
Miejskiej PSP w Lesznie odnotowano 2 wypadki lekkie, indywidualne. Natomiast nie
odnotowano wypadków zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych.
Wypadki wydarzyły się podczas akcji ratowniczo-gaśniczej – 1 (pogryzienie przez
ratowanego kota) oraz podczas zajęć sportowych - 1. W roku poprzednim nie odnotowano
wypadków podczas zajęć sportowych.
Podkreślić należy fakt, że po raz pierwszy od czasu istnienia powiatu
leszczyńskiego tj. od 1999 roku zanotowano wypadek strażaka – ratownika
w bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem.
Analizując rok sprawozdawczy z rokiem poprzednim, zauważa się wysoką świadomość
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w stosunku do przestrzegania przepisów i zasad
bhp.
W szeregach OSP nie odnotowano wypadków lekkich, ciężkich, zbiorowych czy też
śmiertelnych.

1. Okoliczności wypadków
W 2012 roku odnotowano okoliczności wypadków:
- 1 x podczas akcji ratowniczej – tj. 50%,
- 1 x podczas zajęć sportowych – tj. 50 %,
W 2011 roku odnotowano okoliczności wypadków:
- 1 x podczas akcji ratowniczej – tj. 100%,
W 2010 roku nie odnotowano okoliczności wypadków:
- 2 x podczas zajęć sportowych – tj. 100%,
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2. Przyczyny wypadków
W roku sprawozdawczym przyczyny wypadków to agresywne zachowanie się ratowanego
zwierzęcia oraz nieostrożność poszkodowanego. W latach 2011 i 2010 – nieostrożność
poszkodowanych.
Bardzo widoczne w latach 2012 i 2011 było to, że żaden strażak PSP nie odniósł obrażeń
w wyniku nieużycia lub niesprawności środków ochronnych.

3. Następstwa wypadków
W roku sprawozdawczym następstwa wypadków to lekkie rany kciuka lewej ręki i palca
ręki prawej oraz rana cięta lewej powieki . W latach 2011 i 2010 następstwa wypadków to
złamanie kości, zwichnięcie.
Pomimo faktu, że odnotowano dwa wypadki lekkie, indywidualne nie zanotowano
przyznanych rent inwalidzkich z tytułu wypadków. Wydano jedną decyzję o przyznaniu
odszkodowania na kwotę 3225 zł. W roku 2011 również wydano jedną decyzję o przyznaniu
odszkodowania na kwotę 3225zł. W roku 2010 nie wydano żadnej decyzji o przyznaniu
odszkodowania.
W celu poprawy bezpieczeństwa higieny pracy i służby stale doposaża się jednostkę w
sprzęt i środki ochrony indywidualnej, na bieżąco prowadzone są szkolenia doskonalące z
zakresu BHP. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, akcji
ratowniczych oraz zajęć sportowych.
Sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu tut. komendy są sukcesywnie legalizowane
zgodnie z obowiązującymi normami. Na bieżąco odbywa się wymiana ubrań ochronnych
i hełmów. Obowiązujące szczepienia ochronne strażaków-ratowników, a więc WZW typu
„B” oraz tężec realizowane są na bieżąco.

VI. Działalność logistyczna
Rok 2012 był rokiem prac konserwacyjnych w celu utrzymania sprzętu w pełnej
gotowości bojowej. W Miejskim Punkcie Naprawy i Konserwacji Sprzętu Silnikowego
wykonano 46 napraw pojazdów i sprzętu pożarniczego na kwotę 11.770,63zł. W
warsztatach zewnętrznych wykonano 22 naprawy za 35.581,03 zł.
W warsztacie p.gaz. dym. wykonano 346 przeglądów okresowych
oddechowych, masek i ubrań gazoszczelnych oraz 77 napraw i konserwacji.

aparatów

W bieżącym roku przeprowadzony został roczny przegląd pojazdów i sprzętu silnikowego
Komendy Miejskiej PSP oraz jednostek OSP z naszego terenu działania. Łącznie przeglądem
objęte było 13 pojazdów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lesznie i 24 pojazdy z 13
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz
17 pojazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S.
W minionym roku komisja KM PSP Leszno w ramach Komisji Obszarowych przeprowadzała
również przeglądy sprzętu silnikowego w KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim.
Miniony rok 2012 był okresem prowadzenia wytężonych prac budowlanych oraz
pozyskiwania sprzętu do doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w nowoczesny sprzęt
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i umundurowanie.
W roku 2012 zakupiono i pozyskano:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

średni samochód ratownictwa technicznego z pełnym wyposażeniem,
zestaw ratowniczy BDS ( łódź, przyczepa podłodziowa, silnik zaburtowy ),
skokochron SP-25,
zestaw ratownictwa technicznego LUKAS,
przyczepę ratownictwa medycznego z wyposażeniem,
sprzęt pożarniczy (pilarka, piła ratownicza, zbiorniki wodne, prądownica wodna i
wytwornica pianowa, kombinezony do pracy w wodzie),
środki chemiczne (środek pianotwórczy, sorbent i neutralizator do materiałów
ropopochodnych),
agregat prądotwórczy,
stację IQ Expres z zaworem i butlą kalibrującą,
sprzęt ratownictwa wysokościowego,
sprzęt ratownictwa wodnego,
sprzęt łączności (2 łącza światłowodowe, 27 aparatów telefonicznych VoIP, 2
zestawy telefonów konferencyjnych),
drobny sprzęt (wykrywacze gazowe, lornetka, dalmierz)

W roku 2012 dokonano rozbudowy istniejącego budynku KM PSP Leszno o pomieszczenia
Stanowiska ds. Analizowania i Prognozowania Zagrożeń o łącznej powierzchni 360 m2 i
kubaturze 1260 m3. Razem z prowadzoną inwestycją budowlaną zakupiony został sprzęt
informatyczny i umeblowanie. Koszt budowy ww. stanowiska kierowania wyniósł:
1.493.950,96 zł.
Dnia 31 lipca 2012 roku Komenda Miejska PSP ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę
samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego z podstawowym wyposażeniem. W
toku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono dostawcę, którą została Firma
Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak – Bielsko Biała. Dostawa sprzętu nastąpiła w
dniu 14 grudnia 2012 roku.
Samochód na podwoziu VOLVO FL o nośności 16 ton wyposażony jest w generator prądu o
mocy 20 kW, stację meteo do określania prędkości i kierunku wiatru oraz beczkę
podciśnieniową do zbierania materiałów ropopochodnych.

Rodzaj wydatku

Wartość

Roboty budowlane oraz wyposażenie

1 645 708,36 zł

Samochód ratownictwa chemiczno – ekologicznego

699 840,00 zł

Sprzęt

261 000,00 zł

Sprzęt łączności i teleinformatyczny

160 380,00 zł
RAZEM
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Dokonanie tak dużych zakupów sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzenie w/w prac
budowlanych było możliwe dzięki wsparciu finansowego wielu instytucji, a szczególnie
Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, WFOŚiGW w Poznaniu, Urzędu Miasta
Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego.
Podobnie jak PSP jednostki OSP (KRSG) w 2012 roku z dotacji budżetu państwa otrzymały:
•
•

71.400 zł
55.300 zł

- na wydatki bieżące
- na wydatki inwestycyjne

za które zakupiły następujący sprzęt:
–
–
–
–
–

uzbrojenie osobiste (hełmy, pasy strażackie),
odzież specjalną (ubrania ochronne popularne, rękawice specjalne, buty
specjalne skórzane i gumowe, ubrania koszarowe),
sprzęt pożarniczy (prądownice pianowe, kurtyny wodne, węże tłoczne, koła
ratownicze, kombinezony do pracy w wodzie),
środki chemiczne (środek pianotwórczy, Sintan, Compakt),
zestawy ratownictwa lodowego, piłę ratowniczą oraz sprzęt oświetlenia terenu
akcji.

VII. Gospodarka finansowa
W roku 2012 w ramach dotacji celowej zrealizowano wydatki bieżące na kwotę
5.192.809,48 zł, w tym:
plan

wydatki płacowe
(w tym rezerwa celowa
– wydatki obligatoryjne
– wydatki rzeczowe
– wydatki majątkowe
–

4.394.385,00
81.445,00
215.386,00
586.583,00
0,00

wykonanie

4.390.840,47
77.900,48
215.386,55
586.582,46
0,00

% udziału
w wydatkach
ogółem

84,56
1,50)
4,14
11,30
0,00

W ramach wydatków osobowych wydatkowano:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

na uposażenia dla funkcjonariuszy
(w tym z rezerwy celowej
na nagrody roczne dla funkcjonariuszy
na wynagrodzenia dla służby cywilnej
na dodatkowe wynagrodzenie roczne KSC
na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy
na pozostałe należności funkcjonariuszy
(w tym rezerwa celowa: 10.100,48 zł) w tym:
nagrody jubileuszowe
(w tym rezerwa celowa
odprawy emerytalne
(w tym rezerwa celowa
rekompensaty za nadgodziny
jednorazowe odszkodowanie
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3.367.902,91
67.800,00
300.735,22
149.498,23
5.447,39
31.220,11
536.036,61
26.251,21
1.200,00)
164.706,51
8.700,00)
248.447,34
3.225,00
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ekwiwalent za niewykorzystany urlop
(w tym rezerwa celowa
– nagrody uznaniowe

–

2.257,55
200,48)
91.149,00

Na świadczenia obligatoryjne wydatkowano łącznie 215.386,55 zł w tym na:
–
–
–
–
–
–
–

równoważnik za remont lokalu
równoważnik za brak lokalu
dopłata do wypoczynku
przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin
zasiłki na zagospodarowanie
pozostałe należności funkcjonariuszy
środki higieny wydawane w naturze pracownikom KSC

14.627,97
81.560,79
90.707,00
13.730,20
5.364,40
9.344,19
52,00

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu i obiektów wyniosły w 2012 r.
ogółem 586.582,46 zł i przedstawiały się następująco:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii (zużycie wody, gazu, energii elektrycznej)
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych (tj. min. pocztowych, komunalnych, szkoleniowych,
technicznych pojazdów)
zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych
podróże służbowe, różne opłaty i składki, oraz odpis na ZFŚS
podatek od nieruchomości i opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
stanowiących własność skarbu państwa

139.454,96
160.677,91
103.546,72
20.934,91
18.912,75
badań
89.836,01
12.752,25
10.986,30
29.481,65

W planie budżetu na 2012 r. Komenda Miejska nie posiadała środków na wydatki
majątkowe.
W 2012 roku Komenda pozyskała pozabudżetowe środki finansowe na łączną kwotę
733.840,00zł., z czego:
–

–

–

–

–

środki pochodzące z jednostek samorządu terytorialnego -Urząd Miasta Leszna w
kwocie: 209.840,00 zł przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa chemicznoekologicznego,
środki pochodzące z jednostek samorządu terytorialnego –Starostwo Powiatowe w
kwocie: 50.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa chemicznoekologicznego,
środki pochodzące z jednostek samorządu terytorialnego- Starostwo Powiatowe w
Lesznie w kwocie: 18.000,00 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania
Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP w Lesznie,
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w wysokości 295.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa chemicznoekologicznego,
środki z Komendy Głównej PSP w Warszawie - fundusz prewencyjny w wysokości
161.000,00 zł przeznaczono na zakup:
• samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego - 145.00,00 zł,
• środka pianotwórczego Deteor – 13.500,00 zł,
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•

pakietu aktualizacyjnego do systemu SWD-ST – 2.500,00 zł.

W roku 2012 Komendant Miejski PSP w Lesznie podpisał umowę z Powiatowym Urzędem
Pracy w Lesznie, której przedmiotem była refundacja kosztów szkolenia podstawowego
strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej jednego kandydata do służby, a
zaoszczędzone środki wynoszą 4.000,00 zł.

VIII. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując działalność Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w roku 2012 należy
podkreślić, że był to okres wytężonej pracy dla strażaków zarówno Państwowej Straży
Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu leszczyńskiego.
Główne kierunki i założenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
zostały zrealizowane. Rok 2012 to kolejny rok bardzo dobrej współpracy zarówno z
Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu, Starostwem Powiatowym,
Urzędem Miasta Leszna , urzędami miejsko-gminnymi i gminnymi, a także z instytucjami i
przedsiębiorstwami, za którą pragnę serdecznie podziękować.
Dziękuję także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej
PSP w Lesznie za dobrą, rzetelną i sumienną pracę oraz druhowi Stanisławowi
WOLNICZAKOWI Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie za
współpracę.

IX. Plany na rok 2013
1. Przebudowa budynku warsztatowo – magazynowego polegająca na termomodernizacji
oraz adaptacji pod potrzeby stacjonarnej komory dymowej z zapleczem warsztatowym .
2. Budowa stacjonarnej komory dymowej.
3. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
rozpoznawania skażeń chemicznych.

typu

bus

z

wyposażeniem

do

4. Budowa sieci ratownictwa w zakresie podstawowym i specjalistycznym zgodnie z
założeniami KG PSP.
5. Stałe podnoszenie umiejętności ratowniczych przez strażaków KM PSP w Lesznie oraz
druhów ochotników.
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