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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 118.927 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 2013 roku.
W 2013 roku na t erenie powiat u zanotowano 735 zdarzeń, w tym 152 pożary,
544 miejscowe zagrożenia i 39 alarmów fałszy wych.
Dla porównania w roku 2012 powstało 931 zdarzeń, w tym 230 pożarów, 677
miejscowych zagrożeń i 24 alarmy fałszy we. Z powyższego wynika, że nast ąpił
ogólny spadek ilości zaist niałych zdarzeń o 21,05%, z czego w pożarach spadła
ilość zdarzeń o 33,91 %, w miejscowych zagrożeniach o 19,64 % natomiast w
ilości alarmów fałszy wych nastąpił wzrost o 38.46 %.
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Krzywa pożarów i miejscowych zagrożeń
za lata 2002 - 2013
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Powstałe st raty mat erialne w zdarzeniach w 2013 roku osiągnęły łącznie kwot ę
2 miliony 994 tysiące 900 złotych, w ty m straty w pożarach wyniosły 1 milion
293 tysiące 300 złotych, a w miejscowych zagrożeniach 1 milion 701 tysięcy
600 złoty ch. Odpowiednio w roku 2012 łączne straty mat erialne wy niosły 3
miliony 295 tysięcy 100 złoty ch, z czego w pożarach 1 milion 700 ty sięcy 700
złotych, a w miejscowych zagrożeniach 1 milion 594 tysiące 400 złoty ch. W
porównaniu do rok u poprzedniego dane staty styczne wskazują na spadek
ogólny ch st rat mat erialny ch o około 8 %, w tym w pożarach o 23.9 %,
natomiast w miejscowych zagrożeniach nastąpił wzrost o 6.3 %.
W wynik u prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych uratowano mienie o
łącznej wart ości 11 milionów 272 ty siące złoty ch, z czego podczas likwidacji
skutków zaistniałych pożarów 9 milionów 902 tysiące złoty ch oraz 1 milion 701
tysięcy 600 złotych w miejscowych zagrożeniach. W roku poprzednim
odpowiednio 59 milionów 915 tysięcy złotych, z czego w pożarach 59 milionów
552 tysiące złoty ch i w miejscowy ch zagrożeniach 363 tysiące złoty ch.
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Na ogólną ilość 152 zaist niałych pożarów, 97 tj. 63.81 % nie spowodowało st rat
materialny ch. Podobnie w miejscowych zagrożeniach na 544 zdarzenia 380 tj.
69.85 % było bez strat.
Według wielkości zanotowano 1 pożar duży, 5 pożarów średnich i 146 mały ch.

Pożary według wielkości
Rok

Wielkość

2012

Mały
Średni
Duży
Bardzo duży
Ogółem

218
8
3
1
230

2013
94.79%
3.48%
1.30%
0.43%
100%

146
5
1
0
152

96.06%
3.28%
0.66%
0%
100%
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Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniały ch w 2013 rok u brało udział
łącznie 1153 jednost ki straży pożarnej w obsadzie 5639 st rażaków, w tym:
•
742 jednostki PSP (3457 st rażaków),
•
399 jednostek OSP w KSRG (2109 strażak ów),
•
12 pozost ały ch jednostek OSP (73 strażaków).
Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniały ch w 2012 rok u brało udział
łącznie 1414 jednost ek straży pożarnej w obsadzie 7175 st rażaków, w ty m:
•
894 jednostki PSP (4412 st rażaków),
•
503 jednostki OSP w KSRG (2669 strażak ów),
•
17 pozost ały ch jednostek OSP (94 strażaków).
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Według działów i rodzajów obiektów pożary powst awały najczęściej:
- inne obiekty
- 62, co st anowi 40.78 %,
- ob. mieszk alne
- 52, co st anowi 34.21 %,
- środk i transportu
- 16, co st anowi 10.52 %,
- uprawy, rolnict wo
- 14, co st anowi 9.21 %.
Udział jednost ek straży
działy:
- inne obiekty
- środk i transportu
- obiekty mieszk alne
- obiekty uż. publicznej

pożarnej w likwidacji miejscowy ch zagrożeń obejmował
-

236, co stanowi
123, co stanowi
105, co stanowi
66, co st anowi
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Łącznie najwięcej zdarzeń powstało (pożarów i miejscowy ch zagrożeń razem):
- inne obiekty
- 298, co stanowi 42.81 %,
- obiekty mieszk alne
- 157, co stanowi 22.55 %,
- środk i transportu
- 139, co stanowi 19.97 %,
- obiekty użyt.publicznej- 66, co stanowi 9.48 %.
W przypadku gmin pożary najczęściej powstawały na terenie:
- Leszna
- 76, co st anowi 50.00 % powst ały ch pożarów,
- Włoszakowic
- 19, co st anowi 12.50 % powst ałych pożarów,
- Rydzyny
- 14, co st anowi
9.21 % powstałych pożarów,
- Lipna
- 12, co stanowi
7.89 % powst ały ch pożarów.
Miejscowe zagrożenia najczęściej miały miejsce na terenie gmin:
- Leszno
- 271, co stanowi 49.81 % powstałych mz,
- Włoszakowice
- 57, co st anowi 10.47 % powst ały ch mz,
- Rydzyna
- 50, co st anowi
9.20 % powstałych mz,
- Osieczna
- 50, co st anowi
9.20 % powstałych mz.
Łącznie najwięcej
gminach:
- Leszno
- Włoszakowice
- Rydzyna
- Osieczna
- Lipno
- Świeciechowa
-

zdarzeń

powst ało

(pożarów,

miejscowych

373 (w tym 26 alarmów fałszywy ch)
79 (w tym 3 alarmy fałszywe)
65 (w tym 1 alarm fałszywy )
63 (w tym 1 alarm fałszywy )
56 (w tym 5 alarmy fałszywe)
43 (w tym 1 alarm fałszywy )

zagrożeń)

(50.74
(10.71
( 8.81
( 8.54
( 7.59
( 5.83

w

%)
%)
%)
%)
%)
%)

Najmniej zdarzeń (pożarów, miejscowy ch zagrożeń) powst ało w gminach:
- Krzemieniewo
- 30 (w tym 7 pożarów) (4.07 %)
- Wijewo
- 26 (w tym 4 pożarów) (3.52 %)

Zdarzenia wg gmin w 2009 - 2013
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Pożary i miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe wg gmin
Zdarzenia
ogółem
2012 2013
503
373
46
30
60
56
74
63
76
65
60
43
82
79
30
26
931
735

Nazwa miasta
Lp
i gminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Włoszakowice
Wijewo
Razem :

Miejscowe
zagrożeń
2012 2013
360
271
35
21
47
38
57
50
59
50
41
35
57
57
21
22
677
544

Pożary
2012
127
11
11
15
16
18
23
9
230

2013
76
7
13
12
14
7
19
4
152

Alarmy
fałszywe
2012 2013
16
26
0
2
2
5
2
1
1
1
1
1
2
3
0
0
24
39

Pożary wg gmin w 2008 - 2013
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Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczono:
- nieost rożność osób dorosły ch
- wady urządzeń i instalacji oraz środków transportu
- nieprawidłowa ek sploatacja urządzeń i instal.
- podpalenia umyślne

-

Najczęstszymi przy czynami miejscowy ch zagrożeń by ły:
- niezachowanie zasad bezpiecz. ruchu drogowego
- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów
- inne przyczyny
- huragany, silne wiatry
- wady urządzeń i instalacji oraz środków transportu -

72
36
22
11

(47.36
(23.68
(14.47
( 7.23

171
77
94
86
50

%)
%)
%)
%)

(31.43 %)
(14.15 % )
(17.27 % )
(15.80 %)
( 9.19 %)

Najwięcej pożarów powstało w miesiącu:
- sierpniu
- 24 (15.78 %)
- kwietniu
- 18 (11.84 % )
- lipcu
- 16 (10.52 % )
- luty m
- 16 (10.52 % )
- grudniu
- 14 ( 9.21 %)

Zdarzenia według miesięcy powstania
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Pożary
2012
2013
17
12
22
16
36
13
27
18
22
7
15
10
23
16
24
24
16
5
12
11
4
6
12
14

Miejs.zagrożenia
2012
2013
51
36
59
21
37
39
34
28
43
29
73
62
107
56
91
59
64
59
50
31
32
52
36
74

Alarmu fałszywe
2012
2013
2
0
2
1
0
4
1
5
1
5
2
3
6
9
0
6
3
5
3
0
2
0
2
1

Razem
2012
2013
70
48
83
38
73
56
62
51
66
41
90
75
136
81
115
89
83
69
65
42
58
58
50
89
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Najwięcej miejscowy ch zagrożeń powstało w miesiącu:
- grudniu
- 74 (13.60% )
- czerwcu
- 62 (11.39% )
- sierpniu
- 59 (10.84% )
- wrześniu
- 59 (10.84% )
Miejscowe zagrożenia wg miesięcy
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Najwięk sze straty materialne w pożarach
zanotowano na t erenie gmin:
- Leszno
- 1553.000 (51.85% )
- Krzemieniewo
- 365.000 (12.18% )
- Święciechowa
- 277.000 ( 9.24%)
- Włoszakowice
- 257.100 ( 8.58%)

Grudzi eń

2013

i

miejscowych

zagrożeniach

Najmniejsze straty materialne w zdarzeniach zanotowano w gminach:
- Osieczna
- 162.900 (5.43 %)
- Rydzyna
- 160.100 (5.34 %)
- Lipno
- 130.800 (4.36 %)
- Wijewo
- 72.000 (2.40 %)

Straty w tyś.zł.w pożarach wg gmin w 2008 - 2013
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Straty w tyś.zł.w m.z. wg gmin w 2008 - 2013
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Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w tysiącach złotych wg gmin

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

Straty
Straty
popożarowe
miejscowych
w tyś.zł.
zagrożeń w tyś. zł
2012
2013
2012
2013
2012
2013
704.6 1553.0 226.2 861.5 478.4 688.5
370.3 365.0 198.8 274.0 171.5
91.0
355.6 130.8
84.6
20.8
271.0 124.0
129.4 162.9
40.4
3.8
89.0
159.1
748.2 160.1 513.2
10.5
235.0 149.6
319.6 277.0
97.1
1.0
245.5 276.0
325.6 257.1
181
59.7
73.5
197.4
389.9
72.0
359.4
62.0
30.5
10.0
3259.1 2994.9 1700.7 1293.3 1594.4 1701.6
Straty ogółem
w tyś.zł.

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

Wartość
uratowanego
mienia w tyś.zł
2012
2013
35429 8328.0
662.0
50.0
351.0 410.0
471.0 100.0
20737 431.0
775.0 420.0
1270.0 110.0
220.0 220.0
59915 11272

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
2012
33
34
27
35
24
41
36

2013
28
19
19
19
31
18
18
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Miejscowe
zagrożenia
2012
2013
102
86
96
75
109
67
86
81
86
97
105
73
93
67

Alarmy fałszywe
2012
2
2
5
1
4
8
2

2013
8
5
6
10
4
3
3

Ogółem
2012
137
132
141
122
114
154
131

2013
122
99
92
110
132
94
88
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Pożary wg dnia tygodnia
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Miejscowe zagrożenia wg dni tygodnia
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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
Pożary
Miejsc. zagrożenia
Ogółem

Ofiary śmiertelne
2012
0
21
21
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Ofiary śmiertelne i ranne w pożarach
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Charakterystyczne zdarzenia
W dniu 12 stycznia br. o godzinie 13.20 przyjęto zgłoszenie o pożarze warsztatu
samochodowego w miejscowości Grabówiec, gm. Krzemieniewo. Po przyjeździe na miejsce
zadysponowanych zastępów stwierdzono, że pożarem objęte jest wnętrze oraz drewniana
konstrukcja dachu budynku gospodarczo – warsztatowego. Działania polegały na ugaszeniu
ognia, usunięciu blaszanego pokrycia dachu, ewakuacji z wnętrza 4 butli z CO2 oraz butli 11 kg
z gazem propan - butan. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji
elektrycznej ładowarki osprzętu warsztatowego ustawionego na stole monterskim. Straty
według szacunku własnego KM PSP w Lesznie wyniosły 250 tys. zł. W działaniach trwających 3
godziny i 30 minut brało udział 5 zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 19 strażaków –
ratowników.
W dniu 13 stycznia br. w Lesznie przy ulicy Narutowicza 35/6 około godziny 14.11 doszło,
prawdopodobnie w wyniku podpalenia – do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym.
Działania przybyłych zastępów straży polegały na ewakuacji 6 osób z budynku, ugaszeniu
palącego się wyposażenia mieszkania, ewakuacji nadpalonego mienia na zewnątrz budynku
oraz przewietrzeniu zadymionych pomieszczeń. Straty wyniosły 5 tys. PLN, natomiast mienie
uratowane 300 tys. zł.
W dniu 19 lutego w Lesznie przy ulicy Ks. Kardynała Stefan Wyszyńskiego doszło do zerwania
napowietrznej linii energetycznej. Po przyjeździe na miejsce zadysponowanych zastępów i
zabezpieczeniu terenu działań, oprócz leżących przewodów stwierdzono, że w jednym z
budynków (z którego zerwane były przewody energetyczne) doszło do pożaru. Działania
polegały na ugaszeniu pożaru, przeszukaniu pomieszczeń, wyniesieniu spalonych elementów
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wyposażenia kuchennego. Prawdopodobną przyczyną powstania zdarzenia było zwarcie w
instalacji elektrycznej przewodu zasilającego maszynkę kuchenną. Przypuszczalnie zwarcie
przewodów doprowadziło do pojawienia się napięcia na przewodach gazowych, co doprowadziło
do rozszczelnienia instalacji gazowej i spowodowania wybuchu. Duży pobór energii elektrycznej
doprowadził do przepalenia się napowietrznych linek elektrycznych zasilających budynek. W
działaniach trwających 1 godzinę i 14 minut brały udział 3 zastępy straży w liczbie 12 strażaków
– ratowników.
W dniu 16 marca br. w Lesznie przy ulicy Prochownia, w jednym z mieszkań w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym doszło do podtrucia tlenkiem węgla 6 osób, w tym jednego
dziecka. Przyczyną powstania śmiercionośnego gazu było nieprawidłowe podłączenie pieca
typu Junkers do przewodu kominowego.
W dniu 23 kwietnia br. o godzinie 9:45 otrzymano zgłoszenie pożaru lokomotywy spalinowej na
terenie stacji kolejowej w Lesznie. Po przyjeździe na miejsce odłączono zasilanie w lokomotywie
oraz przy pomocy prądu piany ciężkiej ugaszono pożar. Straty wyceniono na 400 tys. zł.
W dniu 19 maja br. około godziny 22.05 doszło do wypadku drogowego w miejscowości
Bukówiec Górny z udziałem samochodu osobowego Opel Corsa. W wyniku wypadku 1 osoba
poniosła śmierć na miejscu, dwie osoby zostały ranne. Działania straży pożarnej polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu, odłączeniu akumulatorów w pojazdach
oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym.
W dniu 31 maja br. o godzinie 13:53 otrzymano zgłoszenie o przewróconej łodzi – katamaran,
na Jeziorze Dominickim. Dwie osoby znajdowały się w wodzie. Działania strażaków polegały na
podjęciu osób z wody na ponton oraz dopłynięciu z nimi do brzegu. Ponadto przewrócony
katamaran przyholowano do brzegu i obrócono. Do działań zadysponowano również Grupę
Wodno – Nurkową z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie. Ogółem w działaniach udział brało
5 zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 19 strażaków.
W dniu 24 czerwca br. o godzinie 22:59 zgłoszono do tut. komendy pożar budynku usługowo –
handlowego w Lesznie przy ulicy Górowskiej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru oraz oddymieniu pomieszczeń. Prawdopodobną przyczyną
powstania pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Straty materialne wstępnie wyceniono
na 100 tys. zł, natomiast mienie uratowane na 250 tys zł. W działaniach trwających 1 godzinę i
47 minut uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 30 strażaków –
ratowników.
W dniu 25 sierpnia o godzinie 10:42 otrzymano zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego
doszło w miejscowości Pawłowice. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono, że w zderzeniu biorą
udział trzy pojazdy osobowe, a cztery osoby zostały poszkodowane. Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu KKP jednej z osób poszkodowanych. Przybyły
na miejsce ZRM stwierdził zgon u jednej z poszkodowanych. W działaniach trwających 3
godziny 49 minut brały udział 2 zastępy straży pożarnej w ogólnej liczbie 11 strażaków –
ratowników.
W dniu 7 października br. o godzinie 19:42 prawdopodobnie wskutek prowadzonych prac
pożarowo niebezpiecznych doszło do pożaru dwóch wagonów kolejowych – pasażerskich
przeznaczonych do rozbiórki. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca pożaru oraz
ugaszeniu palących się wagonów. W działaniach trwających 2 godziny uczestniczyło 5 zastępów
straży pożarnej w liczbie 20 strażaków - ratowników.
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W dniu 20 listopada br. o godzinie 11.04 zgłoszono do tut. komendy pożar pomieszczeń
poddasza budynku gospodarczego w Lesznie przy ulicy Dożynkowej. Po przyjeździe na miejsce
do wnętrza palącego się poddasza podano 3 prądy gaśnicze wody, czym ogień ugaszono. Przy
pomocy wentylatora osiowego oddymiono zadymione pomieszczenia. Prawdopodobną
przyczyną powstania pożaru było niewłaściwe prowadzenie prac dekarskich, będących pracami
pożarowo niebezpiecznymi. W działaniach trwających 1 godzinę 40 minut uczestniczyły 4
zastępy z JRG Leszno w ogólnej liczbie 13 strażaków.
W dniu 23 grudnia 2013 roku o godzinie 11:50 na Drodze Krajowej nr 12 pomiędzy
miejscowościami Zbytki – Krzemieniewo doszło do zderzenia samochodu osobowego z dwoma
pojazdami ciężarowymi. W wyniku wypadku dwie osoby jadące pojazdem osobowym poniosły
śmierć na miejscu. W działaniach trwających 3 godziny 50 minut brały udział 4 zastępu straży
pożarnej w ogólnej liczbie 18 strażaków – ratowników.

III. Analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie miasta Leszna
i powiatu leszczyńskiego w 2013 roku.
W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono
ogółem 242 kontrole w 361 obiektach, to jest :
• 115 w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
o 14 w obiektach zabytkowych,
• 34 w obiektach zamieszkania zbiorowego,
o 11 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• 34 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
• 148 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
• 14 w gospodarstwach rolnych,
• 15 w lasach,
• 1 w obiektach zakładów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym:
o 1 w obiektach zakładów zwiększonego ryzyka.

Zestawienie ilości przeprowadzonych kontroli
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W rozbiciu na rodzaj – tematykę przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych, w
2013 roku przeprowadzono kontroli:
• podstawowych – 129, w tym oceny zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym – 60,
• inne czynności kontrolno – rozpoznawcze np. prowadzone w ramach wydawanych opinii,
przeprowadzanych lustracji i dochodzeń popożarowych – 26,
• sprawdzających – 87.

Ilość kontroli w rozbiciu na ich rodzaj

podstawowe
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42%

sprawdzające
w ramach odbioru

29%

inne czynności

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych
nieprawidłowości, w tym :
- w obiektach użyteczności publicznej – 188, w tym:
• 20 w obiektach zabytkowych,
- w obiektach zamieszkania zbiorowego – 22,
• 12 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 34,
- w obiektach produkcyjnych i magazynowych – 152,
- w gospodarstwach rolnych – 16,
- w lasach – 12,
- w zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska – 2, w tym:
• 2 w zakładach zwiększonego ryzyka.
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Ilość nieprawidłowości w obiektach
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej:
• stanu dróg ewakuacyjnych – 115 usterek,
• nieprawidłowej eksploatacji i użytkowania instalacji – 90 usterek,
• zaopatrzenia wodnego – 53 usterki,
• braku instrukcji przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pożarowego – 51 usterek,
• wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – 50 usterek.
W trakcie 242 kontroli ujawniono 426 usterek, co dało wskaźnik 1.49 usterki na kontrolę.
W ramach postępowania pokontrolnego zastosowano ogółem 298 środków represyjnych, w
tym :
- 103 decyzje administracyjne, i tak:
• 103 usunięcia uchybień,
• 0 wstrzymujących eksploatację pomieszczeń,
- nałożono 35 mandatów karnych kredytowych na kwotę 4100,00 zł,
- 98 wystąpień do organów i podmiotów,
- 62 opinie 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” we wszystkie dni (codziennie) ok. godziny 6.40
bieżącej informacji o sytuacji pożarowej i występujących zagrożeniach na terenie
powiatu leszczyńskiego i Miasta Leszna - 311 razy,
• udzieleniu wywiadu o tematach pożarniczych w mediach - 42 razy,
• przeprowadzeniu sprawozdania - relacji bezpośredniej z pożarów i innych zdarzeń - 5
razy,
• opublikowaniu w prasie regionalnej artykułów, notatek i niusów prasowych dot.
zagadnień ochrony przeciwpożarowej - 33 razy,
• na stronie internetowej komendy ukazało się 140 informacji i opisów zdarzeń powstałych
na terenie powiatu leszczyńskiego, w tym:
o 58 informacji ze zdarzeń,
o 56 aktualności,
o 26 informacji z ćwiczeń, wydarzeń sportowych i szkoleń,
• wygłoszeniu pogadanek na zawodach sportowo - pożarniczych szczebla miejskiego,
miejsko - gminnego i gminnego uwzględniających zagrożenie pożarowe i
przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu - 7 razy.
W ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki społecznej w 2013 roku
prowadzono działania związane z propagowaniem stosowania czujników tlenku węgla i czujek
dymowych poprzez :
• w miesiącu kwietniu brano udział w Targach „DOM I OGRÓD” zorganizowanych przez
Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Lesznie,
• w miesiącu maju brano udział w szkoleniu pt. „Bezpieczne praktyki” zorganizowanym w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie,
• w miesiącach letnich uczestniczono w organizowanych festynach np. z okazji Dnia
Dziecka lub akcji „Pierwszy dzień w szkole”,
• w miesiącu październiku wspólnie z lokalną rozgłośnią Radio Elka zorganizowano
konkurs radiowy pt. „Czad Stop”,
• w ramach promocji bezpośredniej projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”
miesiącu marcu i październiku przeprowadzono losowanie czujników tlenku węgla i
czujek dymowych,
• w miesiącu listopadzie pośród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponad gimnazjalnych rozpowszechniano czujki dymowe, które zakupione zostały ze
środków Miasta Leszna. W ramach tej akcji strażacy wygłaszali w szkołach miasta
Leszna tematyczne pogadanki.

IV. Działalność operacyjna
W roku 2013 komenda prowadziła szeroką działalność operacyjną. Przeprowadzono między
innymi 71 inspekcji gotowości bojowej, w tym:

• 38 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• 26 jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
• 7 jednostek OSP typu „S” spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W tym samym roku zorganizowano 5 ćwiczeń, w których brały udział zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie oraz jednostki OSP z terenu powiatu leszczyńskiego. Odbyły się
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one na:

•
•
•
•
•

terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Trzebani,
terenach kompleksów leśnych Nadleśnictw Włoszakowice i Karczma Borowa,
drodze pomiędzy miejscowościami Wojnowice i Zgliniec,
terenie firmy Werner-Kenkel w Krzycku Wielkim,
obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

W chwili obecnej Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne dysponują łącznie 53
samochodami gaśniczymi i specjalnymi oraz szeroką rzeszą wyszkolonych ratowników. W roku
2013 zorganizowano 1 kurs podstawowy oraz 1 przypominający kwalifikowanej pierwszej
pomocy (KPP) dla jednostek OSP działających na terenie powiatu leszczyńskiego. Łącznie kursy
ukończyło 30 druhów ochotników. Dnia 25 maja 2013 r. w siedzibie Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyły się V WARSZTATY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta
Leszna i powiatu leszczyńskiego. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności
ratowniczych w zakresie udzielania pomocy medycznej, wykorzystania toreb medycznych PSP R1 w praktyce oraz wymiana doświadczeń uczestników warsztatów. W warsztatach brało udział 8
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. Ponadto dnia 9
października 2013 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
wzięli udział w Wielkopolskich Manewrach Ratownictwa Medycznego, które odbyły się na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Manewry organizował Ośrodek Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Również w ramach doskonalenia zawodowego w dniu 21
września 2013 r., po raz pierwszy, na bazie tutejszej komendy zorganizowano warsztaty
chemiczno-ekologiczne dedykowane dla członków OSP z jednostek włączonych do KSRG z
terenu miasta i powiatu leszczyńskiego.
Głównym celem było zapoznanie uczestników z zasadami organizacji ratownictwa
chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym, omówienie możliwości oraz
zastosowania nowo zakupionego sprzętu przez jednostki OSP
z zakresu ratownictwa
chemicznego oraz wykonanie praktycznie podstawowych czynności ratowniczych na
przygotowanych czterech stanowiskach treningowych. Uczestniczyło w nich 7 jednostek OSP z
KSRG.
W roku 2013 na bazie Ośrodka Szkolenia OSP Komenda Miejska PSP w Lesznie
zorganizowała 4 szkolenia: szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenie
kierowców-operatorów sprzętu OSP, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków
ratowników OSP oraz szkolenie naczelników dla strażaków ratowników OSP. Ogółem w roku
2013 zostało przeszkolonych 133 druhów ochotników.
Ponadto
w
miesiącu
maju
przeprowadzone
zostało
szkolenie
teoretyczne
z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla druhów OSP z terenu powiatu
leszczyńskiego. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 61 druhów z 11 jednostek OSP z KSRG.
Stale poprawie ulega wyposażenie jednostek OSP w sprzęt i urządzenia niezbędne do
skutecznego działania podczas akcji ratowniczych. W ramach dotacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na rok 2013 zakupiono sprzęt i urządzenia za łączną wartość 300.510,00
zł.
Zakupione zostały między innymi: 1 samochód gaśniczy średni dla OSP Brenno, 2 pontony
dla OSP Brenno i OSP Osieczna, 2 piły ratownicze dla OSP Krzemieniewo i OSP Osieczna oraz
Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

Strona 18

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

zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Włoszakowice. Natomiast w ramach środków bieżących
jednostki dokonywały zakupów ubrań ochronnych do ratownictwa chemicznego, detektorów
wielogazowych, narzędzi do wycinania szyb klejonych, kurtyn wodnych, sprzętu burzącego, 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 – 3 jednostki,
• wysokościowego – 3 jednostki,
• chemiczno-ekologicznego – 7 jednostek,
• poszukiwawczego – 3 jednostki,
• technicznego – 8 jednostek.
Zadania te będą realizowane w związku z organizowaną obecnie siecią ratownictwa
zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym. Do wyżej wymienionych jednostek
należy doliczyć Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Lesznie, która realizuje wszystkie dziedziny
ratownictwa na poziomie podstawowym.
Na podstawie zatwierdzonego przez Komendę Główną PSP planu sieci ratownictwa
specjalistycznego dla całego kraju, Komendant Miejski PSP w Lesznie rozkazem nr 1/2013 z
dnia 31.01.2013 r. powołał Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego
poziomu gotowości operacyjnej „B” na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie.
Planowany etap szkolenia i uzupełniania braków sprzętowych w celu osiągnięcia
zadeklarowanego poziomu gotowości przewidziano na miesiąc grudzień 2015 r.
Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 10 Jednostek Operacyjno-Technicznych
powołanych w ramach OSP, w tym 7 kategorii II i 3 kategorii III.
Analiza operacyjna przeprowadzona za rok 2013 wykazała, że średni czas dojazdu do
zdarzeń na terenie miasta Leszna wyniósł 7 minut 10 sekund, a w przypadku zdarzeń z osobami
poszkodowanymi 5 minut 07 sekund. Natomiast ta sama analiza dla powiatu leszczyńskiego
wykazała odpowiednio czasy 8 minut 44 sekund oraz 7 minut 55 sekund.
Rok 2013 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 134 drużyny, w tym:
• 67 seniorów,
• 46 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
• 21 kobiecych.
W 2013 roku odbyły się również VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek
OSP z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Wystartowało w nich łącznie 268
zawodników reprezentujących 30 drużyn. W poszczególnych grupach zwyciężyły następujące
drużyny:
•
•
•
•

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

IC (dziewczęta)
IA (chłopcy)
C
A

-

MDP Pawłowice
MDP Wilkowice
OSP Krzycko Wielkie
OSP Wilkowice

W klasyfikacji gmin pierwsze miejsce zajęła gmina Lipno, przed gminą Krzemieniewo oraz
gminą Wijewo.
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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,
• V Międzynarodowe Zawody Toughest Firefighter Alive – Najtwardszy Strażak
w Toruniu,
• XIX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu
Długodystansowym w Rakoniewicach.
• II Otwarte Mistrzostwa Poznania w Drabinie Hakowej w Poznaniu.
• Pilski Turniej w Dwuboju Pożarniczym w Pile.
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, a trzeci był mł. ogn. Tomasz Pawlisiak.
W Mistrzostwach Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Ostrowie Wlkp. indywidualnie
najlepiej zaprezentował się ponownie st. ogn. Tomasz Musiał zajmując III miejsce w klasyfikacji
indywidualnej dwuboju i również III miejsce zajęła drużynowo nasza reprezentacja.
Pilski Turniej w Dwuboju Pożarniczym to także bardzo dobre wyniki naszej reprezentacji,
gdzie st. ogn. Tomasz Musiał w klasyfikacji indywidualnej w dwuboju pożarniczym zajął I
miejsce, a drużynowo reprezentacja naszej Komendy zajęła III miejsce.
Strażacy naszej komendy startowali również w Drużynowych i Indywidualnych
Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków w Pływaniu rozegranych w Obornikach, gdzie najlepiej
zaprezentowali się: ogn. Mulczyński Piotr zajmując indywidualnie II miejsce
w stylu motylkowym oraz st. sekc. Arkadiusz Jeske zajmując III miejsce na dystansie 50m w
stylu dowolnym.
Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Lesznie brała udział w Turnieju Gier
Zespołowych Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Leszna gdzie zajęła miejsce III
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 w klasyfikacji generalnej XI.
Funkcjonariusze naszej komendy startują również w zawodach biegowych. Dnia 4.10.2013
r. odbył się 17 Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa" w Lublińcu na dystansie 10 km. Bieg
ukończyło 581 przedstawicieli służb mundurowych. W kategorii „Straż Pożarna” I miejsce zajął
st. ogn. Tomasz Musiał, natomiast na III miejscu uplasował się mł. kpt. Sławomir Durka.
Kolejną
imprezą
były
XIX
Mistrzostwa
Polski
Strażaków
PSP
rozegrane
w ramach biegu pod nazwą „III Dycha Drzymały” w Rakoniewicach na dystansie 10 km.
Wystartowało w nim 7 zawodników tutejszej komendy na ogólną liczbę 221.
„X Maraton Komandosa” to kolejna impreza z udziałem naszych strażaków, która odbyła się
30.11.2013 w Lublińcu na dystansie 42,195 km. Bieg ukończyło 412 uczestników. Mł. kpt.
Sławomir Durka zajął 95 miejsce, natomiast st. ogn. Tomasz Musiał 203 miejsce.
W roku 2013 w ramach przygotowań do uruchomienia dyspozytorni medycznej
w
Stanowisku
Kierowania
Komendanta
Miejskiego
w
Lesznie
zainstalowano
w serwerowni szafę serwerową wraz z urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej na potrzeby
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stanowisk dyspozytorskich PRM. W szafie wykonano okablowanie strukturalne sieci
komputerowej, uziemiającej oraz zasilania elektrycznego umożliwiające podłączenie
zainstalowanych urządzeń do sieci komputerowej SKKM w Lesznie.
Kolejnym krokiem rozwojowym uruchomionej w roku 2012 Wojewódzkiej Sieci
Teletransmisyjnej łączącej ze sobą wszystkie jednostki PSP z terenu Województwa
Wielkopolskiego było uruchomienie systemu wideokonferencji. W system składający się z
telewizora 32”, obrotowej kamery oraz kodeka obrazu firmy Cisco zostały wyposażone wszystkie
Komendy PSP z terenu Województwa Wielkopolskiego, co umożliwia prowadzenie zdalnych
narad, szkoleń oraz spotkań z dowolną jednostką lub grupą jednostek PSP w dowolnym czasie,
bez konieczności uciążliwych dojazdów na spotkania oraz w znacznym stopniu ograniczając
koszty z nimi związane.
Na potrzeby nowopowstałego obiektu do ćwiczeń „Komory dymowej” wykonano
oprogramowanie ewidencyjne uczestników biorących udział w ćwiczeniach. Program został
napisany w języku PHP z wykorzystaniem bazy danych MySql gromadząc dane uczestników
szkoleń, osiągniętych przez nich wyników oraz wydanych zaświadczeń.
W 2013 roku pracownik prowadzący nadzór nad systemami teleinformatycznymi
uczestniczył w serii szkoleń z konfiguracji oraz diagnostyki urządzeń aktywnych sieci firmy Cisco
prowadzonych przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe na zlecenie Komendy Wojewódzkiej PSP
w Poznaniu. Ponadto brano udział w szkoleniu Użytkowników Baz Danych Obiektów
Topograficznych organizowanego przez firmę SmallGIS w ramach projektu unijnego.

V. Informacje kadrowe
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 72 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 6 strażaków.
Stan zatrudnienia według wieku strażaków i w rozbiciu na poszczególne korpusy
przedstawiają poniższe wykresy.

Zatrudnienie w poszczególnych przedziałach wiekowych*

1%
20-25 (15%)

1%

15%

14%

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

18%

36-40 (17%)

17%

17%
17%

41-45 (18%)
46-50 (14%)
51-55 (1%)
powyżej 55
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Zatrudnienie w rozbiciu na korpusy*

22%
21%
21%

szeregowi - 21%
podoficerowie - 36%

36%

aspiranci - 21%
oficerowie - 22%

W 2013 roku 2 strażaków ukończyło, a 1 strażak rozpoczął w 2013 roku szkolenie
jednoetapowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej
organizowane w Ośrodku Szkolenia w Bydgoszczy. 1 strażak ukończył szkolenie uzupełniające
strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej organizowane w
Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a 1 strażak rozpoczął takie
szkolenie w Centralnej Szkole Służby Pożarniczej w Częstochowie.
W roku 2013 funkcjonariusze tutejszej komendy brali udział w wielu szkoleniach takich jak:
• szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego
organizowane w Ośrodku Szkolenia w Koninie – 9 osób oraz w Centralnej Szkole Służby
Pożarniczej w Częstochowie – 2 osoby,
• kurs stermotorzysty i żeglugi śródlądowej – 4 osoby,
• szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – 2
osoby,
• szkolenie z zakresu konserwacji i naprawy aparatów oddechowych firmy MSA – 2 osoby,
• szkolenie
z
zakresu
obsługi,
konserwacji
urządzeń,
instalacji
i
sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV – 1 osoba,
• szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego w transporcie kolejowym – 1 osoba,
• szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 2 osoby,
• szkolenie z zakresu obsługi, przeglądu i konserwacji komory dymowej – 22 osoby.
Ponadto 1 funkcjonariusz w miesiącu lutym ukończył szkolenie w sprawach wynikających ze
stosunku służbowego organizowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1
funkcjonariusz w miesiącu maju ukończył szkolenie z zakresu użytkowania baz danych obiektów
topograficznych, 2 funkcjonariuszy w miesiącu październiku ukończyło szkolenie BHP dla
pracowników i innych osób kierujących pracownikami oraz 2 funkcjonariuszy ukończyło
szkolenie o nazwie „Debriefing – psychologiczne odreagowanie”. W miesiącu grudniu br. w
komendzie zorganizowane zostało szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, w którym
udział wzięło 22 pracowników komendy.
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Ponadto:
• 2 funkcjonariuszy zakończyło naukę na Niestacjonarnych Studiach Zaocznych na
Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
Warszawie,
• 1 funkcjonariusz zakończył naukę na studiach podyplomowych dla strażaków
ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem
działaniami ratowniczo – gaśniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
• 1 funkcjonariusz zakończył naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Zapobiegania pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
• 1 funkcjonariusz zakończył naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Gospodarowania zasobami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz rozpoczął naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Bezpieczeństwa wewnętrznego” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
• 1 funkcjonariusz rozpoczął naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Gospodarowania zasobami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz rozpoczął naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w Szkole
Aspirantów PSP w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz kontynuował naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w Szkole
Aspirantów PSP w Poznaniu.
W miesiącu maju 2013 roku 10 osób otrzymało awans na wyższy stopień służbowy w tym 3
oficerów, 1 aspirant, 4 podoficerów i 2 szeregowych, a w miesiącu listopadzie 2013 roku 1
strażak otrzymał awans na wyższy stopień służbowy w korpusie oficerskim. Ponadto w związku
z ukończeniem w roku 2013 szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej 1 strażak otrzymał awans na wyższy stopień służbowy.
W poprzednim roku również za swoją postawę w służbie 9 strażaków otrzymało
następujące wyróżnienia i odznaczenia:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwisko
ogn. w st. spocz. Wojciech KONATOWSKI
asp. sztab. w st. spocz. Jarosław SZOLC
asp. sztab. Leszek KOWALIK
asp. sztab. w st. spocz. Paweł MENCEL
kpt. Marek RZEŹNIK
kpt. Sebastian KOZŁOWSKI
st. asp. Rafał SIKORSKI
kpt. Marek MARCINEK
st. ogn. Roman MAZUREK

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

Ponadto 1 funkcjonariusz z okazji Dnia Strażaka został wyróżniony Dyplomem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W 2013 roku awanse na wyższe stanowisko służbowe otrzymało 14 strażaków.
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VI. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy - wypadkowości
W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w
Lesznie odnotowano 4 wypadki lekkie, indywidualne. Natomiast nie odnotowano wypadków
zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych.
Wypadki wydarzyły się podczas akcji ratowniczo-gaśniczej – 1 (poślizgnięcie się), podczas
narady w strażnicy – 1 (chwilowe omdlenie) oraz podczas zajęć sportowych - 2. W roku
poprzednim odnotowano jeden wypadek podczas akcji ratowniczo-gaśniczej oraz jeden
wypadek podczas zajęć sportowych.
W szeregach OSP nie odnotowano wypadków lekkich, ciężkich, zbiorowych czy też
śmiertelnych.

1. Okoliczności wypadków
• W 2013 roku odnotowano okoliczności wypadków:
- 1 x podczas akcji ratowniczej – tj. 25%,
- 1 x podczas narady w strażnicy – tj. 25%,
- 2 x podczas zajęć sportowych – tj. 50%.
• 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%.

2. Przyczyny wypadków
W roku sprawozdawczym przyczyny wypadków to chwilowe omdlenie oraz nieostrożność
poszkodowanych. W roku 2012 to agresywne zachowanie się ratowanego zwierzęcia oraz
nieostrożność poszkodowanego, a w 2011 nieostrożność poszkodowanego.

3. Następstwa wypadków
W roku sprawozdawczym następstwa wypadków to złamanie kości, zerwanie ścięgna oraz
skręcenia stawów. W latach 2012 i 2011 lekkie rany kciuka lewej ręki i palca ręki prawej, rana
cięta lewej powieki oraz złamanie kości, zwichnięcie.
Pomimo faktu, że odnotowano cztery wypadki lekkie, indywidualne nie zanotowano
przyznanych rent inwalidzkich z tytułu wypadków. Wydano jedną decyzję o przyznaniu
odszkodowania na kwotę 2040 zł. W roku 2012 i 2011 również wydano po jednej decyzji
o przyznaniu odszkodowania na kwotę 3225 zł każda.
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-błonica zostały zrealizowane przez cały stan osobowy tut. Komendy.
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VII.

Działalność logistyczna

Mijający rok 2013 był okresem prowadzenia wytężonych prac budowlanych oraz
pozyskiwania i zakupywania sprzętu do doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
INWESTYCJE BUDOWLANE
Przebudowa istniejącego budynku warsztatowo-magazynowego KM PSP Leszno na potrzeby
wykonania komory dymowej o powierzchni 180 m2 i kubaturze 590 m3. Razem z prowadzoną
inwestycją budowlaną zakupione zostało wyposażenie techniczne komory i umeblowanie.
OGŁOSZONE PRZETARGI
Dnia 24 czerwca 2013 roku Komenda Miejska PSP ogłosiła przetarg nieograniczony na
dostawę samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem. W toku
przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono dostawcę, którą została Firma Frank Cars
Sp. z o.o. w Częstochowie. Dostawa sprzętu nastąpiła w dniu 28 października 2013 roku.
ZAKUPIONO I POZYSKANO
- samochód rozpoznawczo-ratowniczy typu bus z wyposażeniem
- radiotelefon cyfrowo-analogowy DP 4800 Mototrbo
- miernik Sirius Ex/Ox PID Li-ion Detalogging
- spektrometr First Defender
- rękawice specjalne – 58 par
- umundurowanie specjalne i wyjściowe
- zestaw do wideokonferencji SX20
- drobny sprzęt (doposażenie toreb PSP-R1,kamizelki taktyczne, pasy strażackie, telewizor,
nożyce spalinowe, nożyce do prętów, linki strażackie, szelki bezpieczeństwa)

Rodzaj wydatku

Wartość

Roboty budowlane oraz wyposażenie komory dymowej
Samochód rozpoznawczo-ratowniczy typu bus z
wyposażeniem

827 695,33 zł
125 160,00 zł

Spektrometr

119 900,00 zł

Umundurowanie

32 997,31 zł

Zakupy drobnego wyposażenia

44 089,25 zł
RAZEM

1 149 841,89 zł

Dokonanie tak dużych zakupów sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzenie w/w prac
budowlanych było możliwe dzięki wsparciu finansowym wielu instytucji, a szczególnie Komendy
Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, WFOŚiGW w Poznaniu, Urzędu Miasta Leszna,
Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz Urzędu Gminy Lipno.
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W roku 2013 przekazano dla jednostek OSP sprzęt uznany za zbędny w KMPSP Leszno:
- samochód ratowniczo-gaśniczy SLRt-1/1 na podwoziu Iveco Daily 65C dla OSP Dąbcze
- samochód SLbus na podwoziu Volkswagen T-4 dla OSP Wilkowice
- przyczepa ratownictwa chemicznego na podwoziu STEO dla OSP Brenno
- zestaw narzędzi hydraulicznych Weber Hydraulik o napędzie elektrycznym dla OSP
Aleksandria powiat kaliski.
Rok 2013 był również rokiem prac konserwacyjnych w celu utrzymania sprzętu w pełnej
gotowości bojowej. W Miejskim Punkcie Naprawy i Konserwacji Sprzętu Silnikowego wykonano
45 napraw pojazdów i sprzętu pożarniczego na kwotę 4829,33. W warsztatach zewnętrznych
wykonano 13 napraw za 22451,69 zł.
W warsztacie p.gaz. dym. wykonano 316 przeglądów okresowych aparatów oddechowych,
masek i ubrań gazoszczelnych oraz 9 napraw i konserwacji.
Przeprowadzony został roczny przegląd pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej
PSP oraz jednostek OSP z naszego terenu działania. Łącznie przeglądem objęte było 12
pojazdów i 6 przyczep Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej , 24 pojazdy i 5 przyczep z 13 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz 16 pojazdów
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S.
W minionym roku komisja KMPSP Leszno w ramach Komisji Obszarowych przeprowadzała
również przeglądy sprzętu silnikowego w KP PSP w Wolsztynie.
Podobnie jak PSP jednostki OSP (KRSG) w 2013 roku z dotacji budżetu państwa otrzymały:
• 117.500 zł
- na wydatki bieżące
• 183.010 zł
- na wydatki inwestycyjne
• za które zakupiły na doposażenie jednostek między innymi następujący sprzęt:
średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4
zestaw narzędzi hydraulicznych
ponton z silnikiem zaburtowym – 2 szt.
piła ratownicza – 2 szt.
detektor wielogazowy – 3 szt.
lekkie ubranie ochrony chemicznej – 14 szt
narzędzie do wycinania szyb – 8 szt
wentylator oddymiający
uzbrojenie osobiste (sygnalizatory bezruchu, hełmy, pasy strażackie,
latarki nahełmowe, aparat powietrzny, zatrzaśniki),
odzież specjalna (ubrania ochronne popularne, rękawice specjalne, buty
specjalne skórzane i gumowe, ubrania koszarowe, kominiarki niepalne),
sprzęt pożarniczy (prądownice wodne, kurtyny wodne, linki ratownicze,
rozdzielacz kulowy, węże tłoczne, urządzenia ratownicze Hooligan,),
środki chemiczne (środek pianotwórczy, Sintan, Compakt).
zestawy ratownictwa wodnego oraz sprzęt do oznakowania i oświetlenia
terenu akcji
radiotelefon nasobny
wykonano legalizację i naprawę sprzęty hydraulicznego
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VIII. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując działalność Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w roku 2013 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 2013 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 2014
1.

Zakup
średniego
w wyciągarkę.

samochodu

2.

Budowa sieci ratownictwa w zakresie podstawowym i specjalistycznym zgodnie z
założeniami KG PSP.

3.

Stałe podnoszenie umiejętności ratowniczych przez strażaków KM PSP w Lesznie oraz
druhów ochotników.
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