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I. Ogólna charakterystyka powiatu  
 

Powiat kościański leży w południowej części województwa wielkopolskiego. Od 

północy graniczy z powiatem poznańskim, od zachodu z powiatem grodziskim 

i wolsztyńskim, od południa z powiatem leszczyńskim a od wschodu z powiatem gostyńskim 

i śremskim. 

  

 

 

 
  

 Powiat kościański ma charakter rolniczo-przemysłowego. Przy łącznej powierzchni 

powiatu 72 233 ha, powierzchnia użytków rolnych wynosi 55 057 ha, lasów i gruntów 

leśnych 9 392 ha, a pozostałych terenów – 7 784 ha. 

Przez powiat przebiegają główne szlaki komunikacyjne województwa 

wielkopolskiego tj. szlak kolejowy Poznań – Wrocław oraz drogowe z południa na północ - 

droga krajowa nr 5. 

 

Informacje podstawowe
*
: 

 

OBSZAR       -  722,4 km
2
 

LUDNOŚĆ                -  79 263 mieszkańców 

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA               - 110 osób/km
2
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W skład powiatu kościańskiego wchodzi 5 jednostek administracyjnych stopnia     

podstawowego a mianowicie: 
 

Gmina mieszkańców Powierzchnia w ha 

Miasto Kościan  23 922 879 

Miasto i Gmina Śmigiel 17 756 18 977 

Miasto i Gmina Czempiń 11 491 14 219 

Miasto i Gmina Krzywiń 10 078 17 895 

Gmina Kościan 16 016 20 272 

 

 

MIASTA NA TERENIE POWIATU 

 

miasta mieszkańcy Powierzchnia km
2
 

Kościan 23 922 8,8 

Śmigiel 5 640 5,3 

Czempiń 5 317 3,3 

Krzywiń 1 686 2,3 

 

WSIE SOŁECKIE     -  117 

 

 
* Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, 

s. 152 
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II. Zagrożenia na terenie powiatu 
 

1. Obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalne 

wielorodzinne 

 

Głównymi przyczynami powstania zagrożenia życia lub utraty zdrowia dla osób 

przebywających w obiektach użyteczności publicznej mogą być: niezachowane warunki 

ewakuacyjne lub brak oznaczeń kierunków dróg ewakuacyjnych, stosowanie łatwo zapalnego 

wystroju wnętrz czy zły stan instalacji technicznych.  

Potencjalne zagrożenie stanowi także zabytkowa zwarta zabudowa staromiejska w 

Kościanie, Śmiglu czy Czempiniu. Często całe ulice składają się z połączonych ze sobą 

budynków – w przypadku powstania pożaru w jednym z budynków może dojść do 

rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie kamienice, z uwagi na brak elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono ilość skontrolowanych obiektów, stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz ilość pożarów w latach 2007-2017 w obiektach użyteczności 

publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

 
Obiekty użyteczności publicznej: 

Lp. Rok  Skontrolowane 

obiekty 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 Pożary 

1. 2007 122 222 0 

2. 2008 100 176 1 

3. 2009 134 127 5 

4. 2010 62 116 5 

5. 2011 116 279 2 

6. 2012 85 133 1 

7. 2013 76 77 3 

8. 2014 59 63 5 

9. 2015 98 116 2 

10. 2016 112 122 2 

11. 2017 91 69 7 

 
Obiekty zamieszkania zbiorowego: 

Lp. Rok  Skontrolowane 

obiekty 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 Pożary 

1. 2007 1 0 0 

2. 2008 18 27 1 

3. 2009 2 0 0 

4. 2010 4 16 0 

5. 2011 13 11 0 

6. 2012 18 7 0 

7. 2013 14 5 0 

8. 2014 8 1 0 

9. 2015 34 1 0 

10. 2016 11 7 0 

11. 2017 22 24 0 

 
Obiekty mieszkalne wielorodzinne: 

Lp. Rok  Skontrolowane 

obiekty 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 Pożary 

1. 2007 4 0 3 

2. 2008 5 1 8 

3. 2009 30 16 5 
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4. 2010 0 0 11 

5. 2011 63 129 9 

6. 2012 87 32 9 

7. 2013 57 6 13 

8. 2014 14 1 11 

9. 2015 28 14 8 

10. 2016 40 14 10 

11. 2017 26 11 13 

 

2. Obiekty produkcyjne i magazynowe 

 

Zagrożenie pożarowe w  tej grupie obiektów może wynikać z prowadzonego procesu 

technologicznego, z ilości oraz rodzaju składowanych i przetwarzanych materiałów.  

Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i reżimów technologicznych może 

spowodować powstanie zdarzenia o znacznych rozmiarach, które zagrozi nie tylko 

pracownikom danego zakładu, ale także okolicznym mieszkańcom. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Podziemny Magazyn Gazu Bonikowo PGNiG 

S.A. jako jedyny zakład na terenie powiatu został zakwalifikowany do grupy zakładów o 

dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej.  

Podobnym pod względem zagrożenia zakładem jest Linde Gaz Polska sp. z o.o. w 

Kościanie, który został zakwalifikowany do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku 

powstania awarii przemysłowej. W przypadku tego zakładu kryterium kwalifikacji stanowi 

ilość magazynowanego acetylenu. 

W poniższej tabeli przedstawiono ilość skontrolowanych obiektów, stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz ilość pożarów w latach 2007-2017 w obiektach produkcyjnych 

i magazynowych. 

 
Obiekty produkcyjne i magazynowe: 

Lp. Rok  Skontrolowane 

obiekty 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 Pożary 

1. 2007 162 150 8 

2. 2008 75 52 14 

3. 2009 147 124 5 

4. 2010 144 127 3 

5. 2011 59 18 6 

6. 2012 124 102 13 

7. 2013 129 132 6 

8. 2014 143 63 12 

9. 2015 115 52 6 

10. 2016 162 90 7 

11. 2017 102 42 11 

 

 

3. Obiekty należące do sektora rolnictwa 

 

 Zagrożenie pożarowe tej grupy obiektów związane jest głównie z nasileniem 

sezonowych prac w  okresie żniw. Specyfika prowadzonych w tym okresie prac oraz 

materiały palne jakimi są zboże i  słoma  powodują zwiększoną liczbę pożarów w okresie 

letnim.  

 Inną przyczyną pożarów w sektorze rolniczym jest zły stan lub niewłaściwa 

eksploatacja instalacji technicznych oraz stosowanych maszyn i urządzeń. Instalacja 

elektryczna  użytkowana od dziesięcioleci, przeznaczona była dla urządzeń o mniejszym 

poborze prądu – w chwili obecnej  pracuje pod znacznie większym obciążeniem co powoduje 

jej przegrzewanie się  i w następstwie może doprowadzić do pożaru. 
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 Zagrożeniem w rolnictwie jest wypalanie traw i pozostałości roślinnych. Pomimo, że 

przepisy ściśle określają odległości rozpalania ognisk od różnego rodzaju obiektów  to wielu 

rolników ich nie przestrzega, co rokrocznie jest przyczyną pożarów. 

 W poniższej tabeli przedstawiono ilość skontrolowanych obiektów, stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz ilość pożarów w latach 2007-2017 w rolnictwie. 

 
Obiekty gospodarstw rolnych, upraw rolnictwa: 

Lp. Rok  Skontrolowane 

obiekty 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 Pożary 

1. 2007 18 3 31 

2. 2008 97 46 67 

3. 2009 46 2 32 

4. 2010 34 1 22 

5. 2011 3 1 24 

6. 2012 45 30 17 

7. 2013 30 15 21 

8. 2014 16 7 38 

9. 2015 75 40 34 

10. 2016 35 26 22 

11. 2017 70 16 24 

  

 

4. Obiekty należące do resortu leśnictwa 

  

Powierzchnie leśne na terenie powiatu kościańskiego znajdują się w gestii trzech 

Nadleśnictw: Kościan z siedzibą w Kurzej Górze na ul. Racockiej 1, Konstantynowo z 

siedzibą w Konstantynowie oraz Piaski z siedzibą w Piaskach, ul. Drzęczewska 1. 

 Nadleśnictwo Kościan na terenie powiatu obejmuje swoim zasięgiem  powierzchnię 

6 904,11ha, podzielone jest na dwa Obręby: Kościan z Leśnictwami: Bonikowo, Jurkowo, 

Mościszki, Racot, Racot (szkółka), Turew i Kotusz II oraz Żegrowo z Leśnictwami: 

Błotkowo, Bronikowo, Kotusz I i Wydorowo. Teren Nadleśnictwa Kościan w całości 

zaliczony jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Około 78% powierzchni leśnej 

stanowią drzewostany sosnowe z sosną jako gatunkiem panującym - znaczna ilość z nich 

przypada na drzewostany  I i II klasy wieku. 

 Nadleśnictwo Konstantynowo na terenie powiatu obejmuje swoim zasięgiem 

powierzchnię 1 479,84ha i podzielone jest także na dwa Obręby: Konstantynowo z 

Leśnictwami: Bieczyny i Czempiń oraz Będlewo z Leśnictwami: Wielka Wieś i Będlewo. 

Teren Nadleśnictwa Konstantynowo w całości zaliczony jest do I kategorii zagrożenia 

pożarowego. 

 Nadleśnictwo Piaski na terenie powiatu swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię  

295,47 ha (powierzchnia leśna 289,26 ha), która terytorialnie należy do Leśnictwa Miranowo, 

a znajduje się na terenie gm. Krzywiń. Nadleśnictwo Piaski zaliczone jest do II kategorii 

zagrożenia pożarowego. 

 Oprócz lasów państwowych na terenie działania KP PSP w Kościanie znajduje się 

1095,00 ha lasów nadzorowanych; przez Nadleśnictwo Kościan: 250ha na terenie Gminy 

Kościan, 287ha na terenie Gminy Śmigiel, 558ha na terenie Gminy Krzywiń oraz 67ha 

nadzorowanych przez Nadleśnictwo Konstantynowo - całość na terenie Gminy Czempiń. 

W poniższej tabeli przedstawiono ilość skontrolowanych obiektów, stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz ilość pożarów w latach 2007-2017 w lasach. 
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Obiekty resortu leśnictwa: 

Lp. Rok  Skontrolowane 

obiekty 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 Pożary 

1. 2007 19 5 8 

2. 2008 8 4 17 

3. 2009 12 4 2 

4. 2010 7 2 1 

5. 2011 10 3 15 

6. 2012 8 2 1 

7. 2013 9 1 1 

8. 2014 7 0 2 

9. 2015 12 2 6 

10. 2016 7 0 1 

11. 2017 6 0 3 

 

5. Zagrożenia związane z transportem kołowym 

 

 Rosnąca ilość pojazdów, nasilający się ruch, zły stan nawierzchni oraz fakt, że przez 

teren powiatu przebiega droga krajowa nr 5 powoduje, że corocznie notowana jest duża liczba 

interwencji związanych z usuwaniem skutków wypadków drogowych. Rokrocznie ilość 

zdarzeń, w których uczestniczą środki transportu waha się w granicach od 150 do blisko 200.  

 Potencjalne zagrożenie stanowi również drogowy i kolejowy transport materiałów 

niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych. W przypadku zdarzenia z udziałem 

środka transportu przewożącego niebezpieczne medium może dojść do poważnego 

zagrożenia.  

 Drogą kolejową także transportowana jest duża ilość niebezpiecznych mediów. Jednak 

w przypadku przesyłek tranzytowych nie zawsze możliwe jest rozpoznanie ilości i rodzaju 

przewożonych ładunków. 

 

6. Zagrożenia związane z  magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych 

i toksycznych środków przemysłowych 

 

Na terenie powiatu znajduje się kilka zakładów, które w procesach technologicznych 

wykorzystują toksyczne środki przemysłowe. W 2015 roku nie zanotowano zdarzeń w tej 

grupie zakładów.  

 

W związku z możliwością wystąpienia awarii w zakładach wykorzystujących 

toksyczne środki przemysłowe poddawane są one wnikliwej kontroli i nadzorowi w celu 

uniknięcia nieszczęścia. 

 

Wykaz zakładów z toksycznymi środkami przemysłowymi na terenie powiatu: 

 

1. PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, Podziemny Magazyn Gazu 

Bonikowo, gm. Kościan, m. Kokorzyn – zakład zaliczony do ZDR 

2. Linde Gaz Polska sp. z o.o. Oddział Kościan – zakład zaliczony do ZZR 

3. Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska Oddział w Kościanie 

4. FROST Barbara Wegenke sp. z o.o.  w Jarogniewicach 

5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, Zakład w Czempiniu 

6. DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo 

7. PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, Kopalnia Gazu Ziemnego 

Kościan – Brońsko – zakład zaliczony do obiektów infrastruktury krytycznej 
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7. Zagrożenia związane z działaniem sił natury  

       

 Wśród tej grupy zagrożeń należy wymienić niszczycielskie działanie silnych wiatrów, 

gwałtowne opady atmosferyczne czy przybory wód na skutek roztopów.  

 Corocznie powstaje kilkadziesiąt zdarzeń, po których trzeba  usuwać złamane drzewa 

lub ich konary, dlatego bardzo ważnym jest prowadzenie bieżących prac polegających na 

usuwaniu suchych gałęzi i drzew – podczas wiatru mogą one stanowić poważne zagrożenie  

dla ludzi i ich mienia. 

W roku 2017 zdarzeń, których przyczynami powstania były silne wiatry 

odnotowaliśmy 350. 

 Po gwałtownych opadach deszczu czy po wiosennych roztopach dochodzi do 

lokalnych podtopień i zalań. Bardzo często spowodowane jest to zapchanymi, czy 

zasypanymi rowami i przepustami pod drogami. Woda nie mogąc dalej spływać tworzy duże 

rozlewiska zalewając drogi i budynki. Liczba interwencji mających na celu usunięcie skutków 

gwałtownych opadów atmosferycznych i przyborów wód w roku 2017 wyniosła łącznie 52. 
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III. Porównawcza statystyka zdarzeń 
 

ZESTAWIENIE POŻARÓW, MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ I ALARMÓW FAŁSZYWYCH  

WG RODZAJU ZDARZENIA 

 

 
Lp. Rok Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem zdarzeń 

1. 2016 141 791 38 970 

2. 2017 165 1104 50 1319 

 

3. 

Różnica 

+ wzrost 

- spadek 

 

+17,0%  

 

+ 39,6% 

 

+31,6% 

 

+36,0% 

 

 

 

 
Wykres 1. Zestawienie zdarzeń na terenie powiatu kościańskiego w latach 2016 – 2017 

 

Wykres 2. Zestawienie zdarzeń na terenie powiatu kościańskiego wg ich rodzaju w roku 2017 

12,50% 

83,70% 

3,80% 

Zdarzenia wg rodzaju: 1319 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
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Na terenie powiatu kościańskiego w 2016 i 2017 roku jednostki ochrony 

przeciwpożarowej interweniowały 1319  razy. 

W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 12,50% zdarzeń (165 pożarów), a ich liczba w 

porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 17%.  

 Liczba miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 39,6% (1104 

zdarzenia). W ogólnej liczbie zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły 83,70%. 

 W 2017 roku zanotowano 50 alarmów fałszywych. W ogólnej liczbie zdarzeń alarmy 

fałszywe stanowiły blisko 4%. Liczba alarmów fałszywych w porównaniu z rokiem 2016 

wzrosła o 31,6%.  

 

ZESTAWIENIE POŻARÓW I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ WEDŁUG RODZAJU OBIEKTÓW 

 

Lp. Obiekty 

Pożary Różnica 

+ wzrost 

- spadek 

Miejsc. zag. Różnica 

+ wzrost  

- spadek  
2016 2017 2016 2017 

1. Obiekty użyteczności publicznej 2 7 +250% 35 45 +29% 

2. Obiekty mieszkalne  30 47 +57% 230 230 - 

3. Obiekty produkcyjne 5 8 +60% 14 25 +79% 

4. Obiekty magazynowe 2 3 50% 7 2 -71% 

5. Środki transportu 15 17 +13% 165 143 -13% 

6. Lasy   1 3 +200% 2 2 - 

7. Uprawy rolnictwo 22 24 +9% 23 19 -17% 

8. Inne obiekty 64 56 -13% 315 638 +103% 

9. Razem 141 165 +17% 791 1104 +40% 

 

 
Wykres 3. Pożary według rodzaju obiektów w latach 2016 - 2017 
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Wykres 4. Miejscowe zagrożenia według rodzaju obiektów w latach 2016 - 2017 

 

Na powyższych wykresach widać wzrost liczby pożarów we wszystkich grupach 

obiektów poza innymi (śmietniki, garaże, pożary traw). Istotny wzrost odnotowano w grupie 

obiektów mieszkalnych – o 57%.  Największy wzrost liczby miejscowych zagrożeń 

odnotowano w grupie obiektów inne (drogi i ulice, bez zdarzeń z udziałem środków 

transportu – 405, obiekty przyrody naturalnej (np. pojedyncze drzewa) – 142). Liczba 

miejscowych zagrożeń w pozostałych grupach obiektów generalnie utrzymała się na 

porównywalnym poziomie.  

 

 

ZESTAWIENIE ZDARZEŃ WG WIELKOŚCI  

 
Wykres 5. Pożary według wielkości zdarzenia 
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Wykres 6. Miejscowe zagrożenia według wielkości zdarzenia 

 

 

PRZYPUSZCZALNE PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 

 

Lp. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru 
Liczba 

pożarów 

1.  Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem 

otwartym, w tym papierosy, zapałki 
51 

2.  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 28 
3.  Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 17 
4.  Wady środków transportu 13 
5.  Inne przyczyny 11 
6.  Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, 

osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 
8 

7.  Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 8 
8.  Wady urządzeń mechanicznych 7 
9.  Nieustalone 7 
10.  NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 3 
11.  NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i 

pirotechnicznymi 
2 

12.  NOD w pozostałych przypadkach 2 
13.  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 2 
14.  Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe 1 
15.  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe 1 
16.  Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe 1 
17.  Wady procesów technologicznych 1 
18.  Wyładowania atmosferyczne 1 
19.  Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 1 
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Lp. Przypuszczalna przyczyna powstania miejscowego zagrożenia 
Liczba 

zdarzeń 

1.  Huragany, silne wiatry, tornada 350 
2.  Inne przyczyny 239 
3.  Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie 171 
4.  Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 151 
5.  Wady środków transportu 73 
6.  Gwałtowne opady atmosferyczne 43 
7.  Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, 

odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy 

podać, jakie medium) 

11 

8.  Nieustalone 11 
9.  Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 9 
10.  Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 8 
11.  Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, 

przewody, odbiorniki gazu 
7 

12.  Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, 

ptaków 
7 

13.  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż 

elektryczne) 
4 

14.  Celowe działanie człowieka 4 
15.  Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 3 
16.  Nieumyślne działanie człowieka 3 
17.  Wady urządzeń mechanicznych 2 
18.  Wady konstrukcji budowlanych 2 
19.  Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, 

osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 
1 

20.  Wady procesów technologicznych 1 
21.  Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, 

montażowych, budowlanych 
1 

22.  Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 1 
23.  Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych 1 
24.  Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 1 
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POŻARY, MIEJSCOWE ZAGROŻENIA  I ALARMY FAŁSZYWE 

W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2017 ROKU 

 

Wykres 7. Zdarzenia w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku 2017 

 Najwięcej pożarów powstało w okresie od stycznia do kwietnia (odpowiednio 18, 17,  

20 i 17). Odnotowaliśmy spadek liczby pożarów w miesiącach rozpoczynających sezon 

grzewczy. W łącznie 51 pożarach przypuszczalnymi przyczynami była nieostrożność osób 

przy posługiwaniu się ogniem otwartym, a przyczyną 28 pożarów była nieprawidłowa 

eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe. Nie odnotowaliśmy żadnego pożaru 

bardzo dużego, a pożary małe stanowiły blisko 93%. 

 Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w sierpniu i październiku (odpowiednio 

257 i 253). Interwencje głównie dotyczyły usuwania skutków silnych wiatrów – łącznie 350 

zdarzeń, 239 zdarzeń sklasyfikowanych jako inne dotyczyło głównie usuwania zagrożeń 

związanych z wyciekiem płynów eksploatacyjnych na drogach, czy zabezpieczenia imprez 

okolicznościowych. Interwencje związane z niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu 

środków transportu miały miejsce w 151 przypadkach. 

 

 

PORÓWNANIE ILOŚCI POŻARÓW I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 

W LATACH 2016 I 2017 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE GMINY 

 

 Ilość pożarów Różnica Ilość miejsc. zag. Różnica 

 
2016 2017 

+ wzrost 

- spadek 
2016 2017 

+ wzrost 

- spadek 

Powiat 141 165 +17% 791 1104 +40% 

M. Kościan 55 45 -18% 228 230 +1% 

G. Kościan 29 34 +17% 166 206 +24% 

M i G Krzywiń 21 28 +33% 134 154 +15% 

G. Czempiń  13 16 +23% 87 230 +164% 

M i G. Śmigiel 23 42 +83% 176 284 +61% 
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Wykres 8. Porównanie ilości pożarów w rozbiciu na poszczególne gminy 

 

 

 

 
Wykres 9. Porównanie ilości miejscowych zagrożeń w rozbiciu na poszczególne gminy 

 

Jak widać z powyższych danych w porównaniu z rokiem 2016 liczba pożarów w skali 

całego powiatu wzrosła o 17%, (rok 2015 i 2016 zakończył się spadkiem liczby pożarów). 

Również liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 40%, na co miały przede wszystkim wpływ 

zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów w miesiącach sierpień 

i październik.  
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                           UDZIAŁ W LIKWIDACJI SKUTKÓW ZDARZEŃ ZASTĘPÓW I OSÓB JOP  

 

 
 Wykres 10. Udział w usuwaniu skutków zdarzeń jednostek PSP i OSP 

 

 

 
Wykres 11. Udział zastępów w usuwaniu skutków zdarzeń  
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Wykres 12. Udział ratowników w usuwaniu skutków zdarzeń 

 

 

 

 

 
Wykres 13. Udział  jednostek OSP w usuwaniu skutków zdarzeń 
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Wykres 14. Udział  JRG PSP w usuwaniu skutków zdarzeń – łącznie 665 

 

 

 
Wykres 15. Udział OSP  w usuwaniu skutków zdarzeń – łącznie 1249 

 

 

Udział jednostek będących w dyspozycji SKKP Kościan w likwidacji zdarzeń poza własnym  

terenem działania:  

 27 zastępów KP PSP Kościan podczas 22 zdarzeń  w tym 17 razy specjalistyczna 

grupa ratownictwa wodno – nurkowego, 

 10 zastępów OSP podczas 6 zdarzeń. 

 

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu działania KP PSP Kościan przy 

usuwaniu skutków zdarzeń na terenie powiatu kościańskiego: 

 14 zastępów PSP podczas 10 zdarzeń, 

 13 zastępów OSP  podczas 10 zdarzeń. 

 

137 490 

38 

Udział JRG PSP w działaniach: 665 
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43 
0 

Udział jednostek OSP w działaniach: 1249 

Pożary Miejscowe Zagrożenia
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Wykres 16. Udział poszczególnych jednostek OSP  w usuwaniu skutków zdarzeń – łącznie 1249 
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OSOBY POSZKODOWANE W ZDARZENIACH 

 

Pożary: 

- ofiary śmiertelne -   1 osoba, 

- ranni   -   17 osób w tym 2 ratowników. 

  

Miejscowe zagrożenia: 

- ofiary śmiertelne   -   8 osób 

- ranni     -   142 osoby  ( w tym 12 dzieci, 1 ratownik) 

 (w tym zatrucia tlenkiem węgla)  -   5 osób ( w tym 3 osoby dorosłe, 2 dzieci). 

 

W 2017 roku  zanotowano 16 zdarzeń związanych z podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla z 

czego w 7 przypadkach strażacy   potwierdzili wystąpienie  tlenku węgla, w 8 przypadkach 

alarm wszczęły czujki tlenku węgla,  nie odnotowano  śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. 

 

 

 

 
 

ZEGAR RATOWNICZY: 

 

W  roku 2017 odnotowano łącznie 1319  zdarzeń: 

165  pożarów, 

1104 miejscowe  zagrożenia, 

50 alarmów fałszywych. 

 

STATYSTYCZNIE: 

Do ZDARZEŃ dochodziło co 6 godzin i 36 minut 

POŻARY  powstawały  co 53 godziny  

Do MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ dochodziło co 8 godzin 

 

Średni czas podjęcia interwencji w zdarzeniach: 

9 minut 7 sekund od przyjęcia zgłoszenia 

 

Średni czas podjęcia interwencji w zdarzeniach z  osobami poszkodowanymi: 

5 minut 51 sekund od przyjęcia zgłoszenia 

 

 
Strażacy 146 osobom  udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

(PSP 84 osoby; OSP 62 osoby) 

65 osób odmówiło udzielenia  kwalifikowanej pierwszej pomocy 

(PSP 42 osoby, OSP 23 osoby) 

W wyniku zdarzeń 9 osób poniosło śmierć a 160 osób  zostało rannych  

( w tym 3 ratowników). 
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IV. Działalność operacyjna i szkoleniowa (w tym, bhp, sprawy obronne, 

ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenia polityki 

informacyjnej) 
 

Operacyjne zabezpieczenie powiatu kościańskiego stanowi głównie Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą 

oraz  58 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które zostały powołane do zwalczania 

pożarów i miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych na terenie powiatu. W stałej 

gotowości bojowej do wyjazdu pozostaje 8 ratowników, dyżurny stanowiska kierowania oraz  

strażacy z dyżuru domowego. 

 

W strukturach Komendy działa specjalistyczna grupa ratownictwa wodno - 

nurkowego, która i  prowadzi działania ratownicze nie tylko na terenie powiatu ale także na 

terenie województwa i poza nim.  

 

Zbiorcze zestawienie jednostek OSP 
 Stan na  31.12.2017 r. 

Lp. Powiat Gmina 
Jednostki terenowe 

RAZEM 
S4 S3 S2 S1 M 

1. KOŚCIAN M. Kościan 0 0 0 1 0 1 

  Kościan 0 1 1 4 10 16 

  Krzywiń 1 1  0 5 10 17 

  Śmigiel 0 1* 2 3 10 16 

  Czempiń 0 1 1 6 0 8 

RAZEM: 1 4 4 19 33 58 

RAZEM TYPU „S”: 28   

RAZEM TYPU „M”:  30 
* - OSP Śmigiel w grudniu zakupiła samochód GCBA 5/32 SCANIA – wprowadzony do podziału bojowego – styczeń 2018 

r. 

 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie powiatu kościańskiego 

 

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce zorganizowany przez Państwową Straż 

Pożarną krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg), którego podstawowym celem jest 

ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami 

żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez 

ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu 

ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego 

powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde 

działanie ratownicze. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy  stanowi integralną część 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia 

lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych 

lub innych miejscowych zagrożeń.  

Na terenie powiatu kościańskiego ksrg skupia Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Kościanie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą oraz 8 jednostek OSP: 

 Czempiń, 

 Gryżyna, 

 Jerka, 

 Kościan, 

 Krzywiń, 

 Racot, 
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 Śmigiel, 

 Stare Bojanowo. 

 

Jednostki te stanowią trzon systemu ratowniczego powiatu, dysponując między innymi 

samochodami gaśniczymi i specjalnymi oraz sprzętem umożliwiający usuwanie skutków 

pożarów, miejscowych zagrożeń  oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto 

przy jednostkach OSP Racot i Krzywiń działają sekcje ratownictwa wodnego, które wspierają 

działania ratownicze prowadzone przez specjalistyczna grupę ratownictwa wodno – 

nurkowego tutejszej Komendy. 

Zgodnie z przyjętą „Strategią rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla 

powiatu kościańskiego do roku 2020” w 2015 rozpoczęto przygotowania o włączenie kolejnej 

jednostki (OSP Głuchowo,  gm. Czempiń)  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Zgodnie z planem  rozwoju krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego finalizacja tego 

zadania przewidziana jest na rok 2018. 

 

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez wydział ds. operacyjno - 

szkoleniowych w 2017 roku było doskonalenie skutecznego i sprawnego funkcjonowania 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W tym zakresie zrealizowano następujące 

zadania: 

1. Dokonano aktualizacji  Analizy Operacyjnego Zabezpieczenia Powiatu wraz  

z wnioskami. W oparciu o wnioski z niej wynikające przyjęto kierunki do działań  

w roku 2017 i na lata następne. Sporządzono dokumentację planistyczna na potrzeby 

komórki ds. kontrolno – rozpoznawczych oraz komórki ds. operacyjno – 

szkoleniowych. Kontynuowano przygotowania do włączenia jednostki OSP Głuchowo 

do KSRG (kontynuacja budowy strażnicy, zakończenie budowy uczestnictwo  

w szkoleniach i kursach, doposażenie jednostki).  

2. Aktualizowano Plan Ratowniczy Powiatu Kościańskiego z jednoczesną akceptacją  

i zatwierdzeniem organów kompetentnych -  zgodnie z wymogami formalno – 

prawnymi. 

3. Aktualizowano dokumentację krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na 

poziomie powiatu. Uzupełniano dane dotyczące wyszkolenia i  wyposażenia jednostek 

włączonych do ksrg. W styczniu opracowano dane statystyczne dotyczące  stanu 

organizacji jednostek KSRG  na terenie powiatu, opracowano tabele wyszkolenia 

jednostek OSP ksrg. Zaktualizowano dane tabelaryczne dotyczące ratownictwa 

specjalistycznego na poziomie podstawowym. Opiniowano zbiór dokumentów 

projektowych z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego w ramach krajowego 

systemu ratowniczo – gaśniczego. Dokonano oceny funkcjonowania systemu 

powiadamiania ratunkowego na szczeblu powiatowym; ocenę przesłano do KW PSP  

w Poznaniu. Zaktualizowano dane dotyczące łączności alarmowania jednostek OSP. 

Opiniowano projekty nowych aktów prawnych, zasad i wytycznych dotyczących ksrg. 

Opiniowano projekt porozumienia o włączeniu jednostki OSP  do krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego. 

4. W miesięcznych cyklach  analizowano prowadzone działania ratownicze i wdrażano 

wnioski wynikające z opracowanych analiz. Łącznie w ciągu roku sporządzono 12 

miesięcznych analiz działań operacyjnych. Ponadto wykonano  5 analiz działań 

ratowniczych prowadzonych w związku z: pożarem surowców na placu zakładu 

recyklingu w Przysiece Polskiej 27 lutego, pożarem lakierni w Czempiniu 29 marca; 

pożarem lasu w Gryżynie 23 maja,  pożarem budynku mieszkalnego w Kiełczewie  

w dniu 11 lipca, pożarem budynku mieszkalnego  w dniu 3 września w Morownicy. 

5. Inspirowano jednostki samorządowe w zakresie zakupów nowoczesnego sprzętu  

przeznaczonego dla  jednostek OSP, które wzbogaciły się  między innymi  się o nowy 

ciężki samochód ratowniczo -   gaśniczy (OSP Śmigiel). W lutym OSP Czempiń 
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wprowadziła do podziału bojowego samochód SLRT zakupiony w 2016 r. W obrębie 

gminy Czempiń nastąpiło przesunięcie pojazdów między jednostkami. Ponadto 

jednostki OSP ksrg zakupiły miedzy innymi:  

 OSP Czempiń: aparat powietrzny i sygnalizator bezruchu, 

 OSP Gryżyna : obuwie strażackie, 

 OSP Jerka: radiotelefon  i ubrania specjalne, 

 OSP Krzywiń: kominiarki niepalne, rękawice, sprzęt i armaturę wodną oraz 

pianową, 

 OSP Racot: ubrania specjalne, 

 OSP St. Bojanowo: hełmy strażackie. 

Jednostki OSP Śmigiel i OSP Kościan otrzymały dotacje z przeznaczeniem na 

wykonanie robót budowlanych.  

Ogólna kwota dotacji dla jednostek ksrg  wyniosła: 53744 zł. 

Jednostki OSP spoza ksrg zakupiły między innymi:  

 OSP Turew: wentylator oddymiający, pasy strażackie, kurtynę wodną, 

linki strażackie, parawan, kurtynę wodną, mostki przejazdowe, 

 OSP Kokorzyn: mostki przejazdowe, linki strażackie, sprzęt i armaturę 

wodną, zbiornik przenośny, ubrania specjalne, obuwie strażackie, środki 

ochrony indywidualnej,  

 OSP Czacz: defibrylator, zestaw PSP R-1, obuwie strażackie, środki 

ochrony indywidualnej, sprzęt dielektryczny, drabinę przenośną,  sprzęt  

i armaturę wodną, 

 OSP Bielewo: agregat prądotwórczy, pompę do wody zanieczyszczonej, 

radiotelefon, drabinę przenośną, ubrania i obuwie strażackie. 

Jednostka OSP Głuchowo otrzymała dotację z przeznaczeniem na roboty budowlane 

w związku z zakończeniem budowy strażnicy.   

Ogólna kwota dotacji dla jednostek OSP  spoza ksrg wyniosła: 77700 zł.  

Ponadto jednostki OSP Kościan i  Stare Oborzyska otrzymały dotacje z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  na organizację obozów dla członków MDP   

w kwocie odpowiednio 5500 zł i 10800 zł.  

6. Współpracowano z organami samorządowymi i podmiotami w ramach Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego.  Uczestniczono w posiedzeniach zespołów szczebla 

powiatowego i gminnego  poświęconym  sytuacji pożarowej,  bezpieczeństwu okresu 

wakacyjno- urlopowego, przygotowaniom do okresu zimowego. Przygotowano 

materiały na 4 posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. Ze środków Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe 

sfinansowało doposażenie przyczepy służącej do zaopatrzenia wodnego, pompy 

szlamowej  legalizację i przegląd serwisowy sprzętu nurkowego.  Ponadto Starostwo 

Powiatowe w Kościanie zakupiło i przekazało do Komendy 39 czujek tlenku węgla  

w celu promocji bezpieczeństwa domów i mieszkań w okresie grzewczym. Wspólnie 

ze Starostwem Powiatowym w Kościanie zorganizowano etap powiatowy  konkursu 

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”; włączono się w organizację przez 

samorządy gminne i samorząd powiatowy konkursu „Bezpieczny przedszkolak”.   

W dniu 3 lutego odbyło się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, którego 

tematem było analiza zagrożenia ptasią grypą. 6 lutego w Urzędzie Gminy w 

Czempiniu odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono działania podmiotów 

służb i straży w obliczu wystąpienia ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu 

poznańskiego.   Wspólnie z KP Policji w Kościanie oraz samorządami gminnymi  

i powiatowym w dniu 6 czerwca   zorganizowano spotkanie w sprawie 

bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. 14 sierpnia w Starostwie Powiatowym 
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w Kościanie odbyło się spotkanie ze służbami i podmiotami ratowniczymi w obliczu 

utrzymywania się wysokiego poziomu wody w kanale Obry w okolicach Sepna.  

3 października w siedzibie Komendy odbyła się wspólna  narada służb i podmiotów 

ratowniczych; głównym celem narady było omówienie bieżącej współpracy, obiegu 

informacji działań  oraz działań  ratowniczych. 13 listopada odbyło się spotkanie  

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Starostą Kościańskim; spotkanie dotyczyło 

gotowości  do podejmowania działań w sytuacji podejrzenie i stwierdzenia  

wystąpienia wysoce zjadliwej  grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń.  

W dniu 14 listopada  przeprowadzono   naradę ze służbami i podmiotami 

ratowniczymi współdziałającymi na poziomie powiatu w sprawie skoordynowania 

działań w okresie zimowym 

 

W zakresie podniesienia poziomu wyszkolenia    jednostek ochrony przeciwpożarowej 

wykonano następujące zadania: 

1. Podniesiono poziom gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP  

i  włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez organizację  

i prowadzenie szkoleń funkcyjnych OSP i szkoleń doskonalących. W 2017 roku 

zorganizowano szkolenia strażaków ratowników OSP: 

 szkolenie podstawowe  strażaków ratowników OSP 15.02 – 29.04; egzamin 

pozytywnie zaliczyło – 36 uczestników kursu; 

 od 18 do 22  października  zrealizowano szkolenie kierowców - 

konserwatorów  sprzętu ratowniczego OSP;  szkolenie ukończyło 36 druhów; 

 od 24 do 29 października  zrealizowano szkolenie  dla kierujących działaniem 

ratowniczym dla członków OSP; szkolenie ukończyło 16 druhów.  

 od 3 do 5 listopada zrealizowano szkolenie naczelników OSP; szkolenie 

ukończyło 14 strażaków z jednostek OSP. 

Organizowano zajęcia warsztatowe z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, 

ratownictwa technicznego w wypadkach komunikacyjnych, ratownictwa na 

zalodzonych akwenach, ratownictwa wodnego, wycinki drzew i obsługi pilarek 

spalinowych. Strażacy OSP uczestniczyli w  szkoleniach z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy – szkolenie podstawowe i recertyfikacja. We wrześniu  

i październiku  zorganizowano i przeprowadzono szkolenie druhów jednostek OSP 

KSRG w komorze dymowej przy KM PSP Leszno; praktyczny sprawdzian w komorze 

zaliczyło19 druhów.  

Strażacy PSP ukończyli następujące studia, kursy i szkolenia: 

 1 strażak Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu w systemie przemiennym; 

 1 strażak studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych  

i zgromadzeń publicznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; 

 1 osoba ukończyła szkolenie podstawowe w zawodzie strażak; 

 2 strażaków ukończyło kurs nurka MSWiA; 

 1 strażak kurs młodszego nurka MSWiA; 

 1 strażak ukończył kurs kierującego pracami podwodnymi; 

 9 strażaków ukończyło kurs nurkowania podlodowego; 

 5 strażaków ukończyło kurs operatorów podnośników hydraulicznych; 

 3 strażaków ukończyło kurs konserwatorów podnośników hydraulicznych; 

 19 strażaków nabyło uprawnienia w zakresie napełniania zbiorników 

ciśnieniowych. 

 

1 strażak rozpoczął nauke w SA PSP w Poznaniu w systemie przemiennym  

a 3 strażaków kontynuuje naukę w SGSP w Warszawie na zaocznych studiach 

inżynierskich.  
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Ponadto ukończyli szereg innych szkoleń takich jak: 

 szkolenie koordynatorów ratownictwa  medycznego oraz osób przewidzianych 

do pełnienia tej funkcji; 

 szkolenie na temat postępowania egzekucyjnego organów PSP;   

 szkolenie specjalistyczne dla kandydatów  na nurków kierujących pracami 

podwodnymi w zakresie ratownictwa;  

 szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym 

dedykowane dla instruktorów doskonalenia zawodowego tej dziedziny 

ratownictwa;  

 szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym 

dedykowane dla instruktorów danej dziedziny ratownictwa na zmianach 

służbowych;  

 szkolenie doskonalące dla oficerów PSP z zakresu funkcjonowania Komendy 

Głównej Państwowej Straży Pożarnej  jako organu centralnego administracji 

publicznej; szkolenie z obsługi sonarów;  

 szkolenie  dla koordynatorów prewencji społecznej z komend miejskich  

i powiatowych województwa wielkopolskiego;  

 szkolenie z   działań  poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez 

jednostki krajowego – systemu ratowniczo – gaśniczego w zakresie 

podstawowym;  

 szkolenie z zakresu  ratownictwa wodnego realizowanego przez jednostki 

KSRG w zakresie podstawowym;  

 szkolenie strażaków pionu kontrolno-rozpoznawczego;  

 szkolenie z zakresu informatyki i łączności;  

 szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. 

Strażacy KP PSP w Kościanie brali udział w szkoleniach warsztatowych z zakresu 

gaszenia pożarów wewnętrznych, ratownictwa technicznego Ponadto brali udział  

w konferencjach szkoleniowych dotyczących prowadzenia prac pod wodą, 

bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie, prewencji pożarowej i strat 

pożarowych.  7 strażaków rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. C+E. 

2. Organizowano ćwiczenia sił i środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

podmiotów współpracujących na różnego rodzaju charakterystycznych obiektach 

(między innymi obiekty przemysłowe, oświatowe, budynki użyteczności publicznej). 

Ponadto zastępy JRG w ramach operacyjnego rozpoznania  odbyły ćwiczenia na 12 

obiektach. Przeprowadzono ćwiczenia zmian służbowych i jednostek OSP ksrg  

w ratownictwie osób i zwierząt z akwenów zalodzonych, działań 

przeciwpowodziowych.  

 5, 11 i  16 lutego przeprowadzono ćwiczenia doskonalące z zakresu obsługi 

oraz pracy pił spalinowych do drewna;  w zajęciach udział wzięli strażacy 

PSP i jednostek OSP; 

 22 kwietnia odbyła się kolejna edycja ćwiczeń wielostanowiskowych; na 

terenie Kościana oraz w Czarkowie i Bonikowie  strażacy JRG Kościan oraz 

15 jednostek OSP zmierzyli się z różnymi zadaniami, których motywem 

przewodnim była kwalifikowana pierwsza pomoc podczas zdarzeń 

masowych; poszczególne epizody obejmowały następujące zagadnienia:  atak 

terrorysty wjeżdżającego w tłum ludzi, wypadek komunikacyjny, pożar 

budynku mieszkalnego, wypadek podczas ścinki drzew; kilkunastogodzinne 
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ćwiczenia pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących kierunków 

doskonalenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kościańskiego; 

 od 9 do 11 maja na terenie powiatu wolsztyńskiego odbyły się  ćwiczenia 

modułu GFFFV; w ćwiczeniach udział wziął zastęp GBA 2,5/16 z KP PSP  

w Kościanie;  

 9 czerwca  w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie na 

oddziale leczenia uzależnień odbyły się ćwiczenia z udziałem zastępów KP 

PSP w Kościanie;  

 12 czerwca w Brennie (powiat leszczyński), 20 czerwca na Jeziorze 

Grzymisławskim (powiat Śrem), 24 czerwca w Krotoszynie, 9 sierpnia  

w Jutrosinie (powiat rawicki)  odbyły się wspólne ćwiczenia jednostek 

ochrony przeciwpożarowej powiatów organizujących ćwiczenia   oraz 

specjalistycznej grupy ratownictwa wodno -  nurkowego KP PSP  

w Kościanie;  

 23 czerwca  w Kokorzynie odbyły się ćwiczenia jednostek  OSP gminy 

Kościan, OSP Kościan oraz  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP  

w Kościanie;  tematem przewodnim było ćwiczeń było dostarczanie wody do 

pożaru;  

 7 lipca  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego odbyła 

ćwiczenia w Krzywiniu; celem ćwiczeń było rozpoznanie akwenu po byłej 

żwirowni oraz doskonalenie działań ratowniczych prowadzonych  

w wyrobiskach;  

 14 lipca w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Kościan odbyły się 

ćwiczenia aplikacyjno - sztabowe z udziałem służb leśnych; przed 

przystąpieniem do głównej części ćwiczeń przedstawiciele Nadleśnictwa 

Kościan i KP PSP w Kościanie podsumowali działania analityczne związane  

z pożarem lasu jaki miał miejsce w dniu 23 maja na terenie leśnictwa Racot;   

 18 lipca  na terenie powiatu gostyńskiego odbyły się niezapowiedziane 

ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów; w ćwiczeniach udział wziął 

zastęp  GBA 2,5/16 z KP PSP w Kościanie oraz zastęp GCBA 4,7/27 OSP 

Krzywiń;  

 21 września  w siedzibie oddziału  „Enea” w  Kościanie na ul.  Północnej 

przeprowadzono ćwiczenia z udziałem sił i środków KP PSP w Kościanie;  

 21 września  w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach odbyły się 

ćwiczenia ewakuacyjne pracowników i pensjonariuszy jednego z oddziałów;  

 19 października w Zespole Szkól w Starym Bojanowie odbyło się praktyczne 

sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z obiektu połączone  

z ćwiczeniami zgrywającymi jednostek OSP gminy Śmigiel oraz KP PSP  

w Kościanie;  

 23 października członkowie SGRWN w Kościanie wzięli udział  

w ćwiczeniach w nurkowaniu na dużej głębokości, które odbyły się w kopalni 

kruszywa w Krzywiniu;  

 25 listopada  w Głuchowie i Piotrowie odbyły się ćwiczenia jednostek OSP  

z terenu gm. Czempiń, zastępów JRG KP PSP w Kościanie, OSP Kościan  

i OSP Nietążkowo; głównym celem ćwiczeń były zajęcia warsztatowe  

z zakresu zaopatrzenia wodnego i opracowanie alternatywnego sposobu 

dostarczania wody w przypadku pożaru do Zakładu Zagospodarowania 
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Odpadów w Piotrowie Pierwszym; łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 

prawie 80 strażaków;  

 13 grudnia w siedzibie Komendy przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne – 

grę decyzyjną pk. „Zima 2017/2018”; kierujący poszczególnymi komórkami 

Komendy zreferowali przygotowania do ewentualnych działań w okresie 

zimowym i anomalii pogodowych, wskazując na ewentualne trudności  

i sposoby ich rozwiązania;  w dalszej części zrealizowano  założenia 

aplikacyjne, które nawiązywały do  wcześniejszego etapu ćwiczeń w zakresie 

trudności i problemów spodziewanych po wystąpieniu niskich temperatur  

i intensywnych opadów śniegu; 

 KP PSP w Kościanie była organizatorem letniego zgrupowania dla członków 

SGRWN w terenu woj. wielkopolskiego; zajęcia odbywały się w Kościanie, 

Starkowie i Boszkowie; podczas zgrupowania odbyły się ćwiczenia 

zgrywające z jednostkami OSP; 

 Specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego uczestniczyła w 44 

ćwiczeniach akwenowych na wodach otwartych, stojących i płynących,  

2 zgrupowaniach organizowanych na szczeblu wojewódzkim (od 23 do 25 

stycznia  i od 29 maja  do 2 czerwca), 41 zajęciach basenowych. W okresie 

zimowym przeprowadzono ćwiczenia w podejmowaniu osób z wody po 

załamaniu lodu.  

Ponadto strażacy KP PSP w Kościanie uczestniczyli w: 

 treningach  stałego dyżuru, które odbyły się 23 marca, 28 września; 

 treningach systemu wykrywania, alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, 

które odbyły się 13 kwietnia,  22 czerwca; 

 19 ćwiczeniach, których celem było praktyczne sprawdzenie warunków 

ewakuacji w placówkach oświatowych. 

3. Współuczestniczono Włączono się w organizację  „VII Powiatowych  Zawodów 

Sportowo – Pożarniczych”, które 16 września  odbyły się w Śmiglu; w zawodach 

wystartowało 13 sekcji gr. A (męskie drużyny pożarnicze) i 6  sekcji gr. C (kobiece 

drużyny pożarnicze). 

4. Nadzorowano szkolenia doskonalące realizowane w JRG. W cyklach kwartalnych 

sprawdzano poziom wyszkolenia jednostek poprzez przeprowadzanie kontroli 

poziomu gotowości bojowej, sprawdzianów poziomu i umiejętności wiedzy oraz 

analizowanie poziomu wyszkolenia. Łącznie przeprowadzono 12 kontroli  

a sprawdzianom poddano 88 strażaków. W  2017 roku w jednostkach OSP 

przeprowadzono 28 inspekcji gotowości bojowej.  

5. Współuczestniczono w organizacji i  przeprowadzeniu zawodów sportowo-

pożarniczych szczebla gminnego. Zawody szczebla gminnego poprzedzone były 

naradami, podczas których omawiano sprawy organizacyjne oraz regulaminowe. 

Zawody odbyły się we wszystkich jednostkach samorządowych  i wzięło w nich 

udział łącznie 102 sekcje (53 sekcji gr.A., 10 sekcji gr. C, 24 sekcje  MDP chłopców, 

15 sekcji MDP dziewcząt). 

6. Utrzymywano właściwy poziomu sprawności fizycznej strażaków poprzez nadzór nad 

realizacją zajęć z wychowania fizycznego, udział w zawodach sportowych  

i organizowanie i przeprowadzanie okresowych sprawdzianów poziomu sprawności 

fizycznej. Strażacy Komendy mieli możliwość korzystania z krytej pływalni, sali 

gimnastycznej oraz siłowni zlokalizowanej w siedzibie Komendy. 

 3 lutego na obiektach Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 maja  w Śmiglu odbyły 

się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Strażaków PSP w Tenisie 
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Stołowym; organizatorem zawodów był KM PSP w Lesznie wspólnie z KP 

PSP w Kościanie; w zawodach udział wzięło 5 strażaków KP PSP  

w Kościanie; 

 12 lutego w Czempiniu odbył się  kolejny etap Powstańczych Biegów 

Przełajowych rozgrywanych w ramach Grand Prix  Biegów Przełajowych 

Powiatu Kościańskiego; w  biegu wystartowało niespełna 150 osób; podczas 

imprezy  prowadzono oddzielną klasyfikację PSP o Puchar Komendanta 

Powiatowego PSP w Kościanie; do biegu zgłosili się reprezentanci KW PSP  

w Poznaniu oraz komend miejskich i powiatowych z Leszna, Wolsztyna  

i Kościana; klasyfikację „branżową” wygrał st.asp. Damian Glapiak z KP PSP 

w Wolsztynie; KP PSP w Kościanie reprezentował st.bryg. Andrzej Ziegler 

zajmując IV miejsce w klasyfikacji PSP; 

 10 czerwca na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – 

Krzesinach zorganizowano bieg międzynarodowy na dystansie 10 km  pod  

hasłem „Razem dla bezpieczeństwa”; w biegu wystartował sekc. Łukasz 

Kurzawski; 

 17 czerwca  na łowisku w Obrze (pow. Wolsztyn) odbyły Otwarte  Zawody  

Wędkarstwie im. Dariusza Grodziskiego; zawody zorganizowały organizacje 

związkowe oraz KP PSP w Kościanie i we Wolsztynie;   

 29 czerwca  w Krempnej  odbył się Podkarpacki Bieg Strażaków rozgrywany  

w ramach  Pucharu Polski w biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP;  

w zawodach wystartował sekc. Łukasz Kurzawski, który w klasyfikacji 

generalnej biegu zajął 36 miejsce; 

 16 września w Wilkowie Polskim  (powiat grodziski) odbył się I Bieg 

Strażaka, w którym wystartował sekc. Marek Wieczorek zajmując III miejsce; 

 22 września w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się  Mistrzostwa 

Wielkopolski w Strzelectwie Sportowym (KBKS) Strażaków PSP;  

w zawodach wystartował reprezentacja KP PSP w Kościanie w składzie: 

st.ogn. Bartosz Kaczmarek, sekc. Michał Bednarczyk; sekc. Łukasz Haryk; 

 23 września w Przemyślu  odbyła się kolejna runda Pucharu Polski w biegach  

o Puchar Komendanta Głównego w ramach „V Przemyskiej Dychy 

Strażaków”; w zawodach wystartował sekc. Łukasz Kurzawski; 

 26 września reprezentacja KP PSP w Kościanie wzięła udział w turnieju 

eliminacyjnym  rozgrywek o Puchar Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Halowej Piłce Nożnej, który odbył się we Wolsztynie;  

 7 października st.sekc. Marek Wieczorek wziął udział w „V Memoriale 

Tomasza Mielko”, który odbył się w Drzonkowie; w biegu przełajowym na 

dystansie 5 km zajął 8 miejsce w klasyfikacji służb mundurowych; 

 10 października w Gostyniu odbył się  turniej eliminacyjny  Mistrzostw 

Wielkopolski w Piłce Siatkowej; w turnieju wystartowała drużyna KP PSP  

w Kościanie;  

 21 października st.sekc. Marek Wieczorek wziął udział w I Mistrzostwach 

Wielkopolski Strażaków PSP i OSP w Biegu Po Schodach o Puchar 

Wielkopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP; w klasyfikacji strażaków 

PSP zajął IX miejsce; 

 2 grudnia  w Czempiniu odbył się Turniej Służb Mundurowych o Puchar 

Burmistrza Gminy Czempiń; drużyna KP PSP w Kościanie zajęła IV miejsce 

na VII startujących drużyn. 
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Doskonaląc  efektywność działania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 

PSP w Kościanie wykonano następujące zadania: 

1. Aktualizowano  dokumentację SKKP zgodnie z przyjętymi zasadami.  a poprawność 

jej wykonania sprawdzano podczas 20  kwartalnych kontroli SKKP. 

2. Zorganizowano  i przeprowadzono 20 ćwiczeń aplikacyjnych i dowódczo-sztabowych 

oraz gier decyzyjnych dla obsad dyżurnych SKKP. Osoby pełniące służbę w SKKP 

ponadto wzięły udział w ćwiczeniach sztabowych:  

 14 lipca w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Kościan – tematem 

przewodnim był pożar lasu i zaopatrzenie wodne;  

 13 grudnia w siedzibie Komendy odbyły się ćwiczenia sztabowe, których 

tematem było prowadzenia działań ratowniczych w czasie występowania 

niskich temperatur, przy dużych opadach śniegu, marznącego deszczu itd.  

W ramach doskonalenia współpracy w organizacji i koordynacji działań z innymi 

służbami zorganizowano cykliczną naradę z przedstawicielami służb ratowniczych, 

podmiotów i straży współpracujących na szczeblu powiatu. Narada odbyła się  

3 października w siedzibie Komendy. Stanowisko Kierowania Komendanta 

Powiatowego PSP w Kościanie uczestniczyło w treningach stałego dyżuru  w dniach 

23 marca i 28 września oraz treningach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania  

w dniach 13 kwietnia i 22 czerwca. 

3. Prowadzono   doskonalenie  obsad dyżurnych SKKP i dublerów według  „Zasad 

organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” Opracowano 

plan roczny a na jego podstawie plany kwartalne. 

4. Nadzorowano funkcjonowanie SKKP, poprzez przeprowadzanie systematycznych 

kontroli i sprawdzianów oraz analizowanie poziomu wyszkolenia. Łącznie 

przeprowadzono 113    kontroli doraźnych i okresowych   SKKP  oraz 30 

sprawdzianów. Ponadto obsady SKKP zostały  poddane 10 sprawdzianom 

aplikacyjnym i testom przeprowadzonym przez Stanowisko Kierowania 

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. 

5. Kontrolowano  poprawność przyjmowania zgłoszeń alarmowych, przestrzegania zasad 

dysponowania sił i środków i obiegu informacji. Oceniono 20 przypadków przyjęcia 

zgłoszenia, dysponowania sił i środków oraz obiegu informacji. 

6. Aktualizowano dokumentację odwodów operacyjnych. 

7. Zorganizowano cztery  narady z obsadą  dyżurną SKKP i osobami pełniącymi służby 

zastępcze.  

8. Zaktualizowano sposób postępowania na wypadek wystąpienia awarii funkcji 

operatorskiej i dyspozytorskiej SKKP. 

9. Doskonalono sporządzanie informacji ze zdarzeń poprzez usystematyzowanie  

i uściślenie zawartości poszczególnych pozycji informacji.  

10. Analizowano i doskonalono zasady współpracy w zakresie obsługi stacji monitoringu 

pożarowego. 

11. Monitorowano współpracę z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne  

w zakresie bieżącego obiegu informacji. 

 

     Tabela połączeń na nr 998 do SKKP w Kościanie w roku 2017 

Ilość wywołań 

na nr 998 

 

Ogółem 

Ilość wywołań 

alarmowych 

Ilość przekierowań do* 

Policji Pogotowia 
PSP  

(poza powiat) 

6715 735 7 9 11 

*- łącznie z przekierowaniami do jednostek Policji i PRM poza teren powiatu kościańskiego:  
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Ilość zgłoszonych zdarzeń do SKKP  w inny sposób : 

- osobiście      -  25, 

- drogą radiową     -  224, 

- telefon ogólny (cisco, linia miejska)  -  51  ( w tym przełączenia tel. 112 z CPR), 

- formatka CPR    -  240 (235 WCPR, 5 Policja i PRM), 

- telefon komórkowy SKKP   -  7, 

- monitoring pożarowy   -  37, 

 

RAZEM ZDARZEŃ:    - 1319. 

SKKP w Kościanie otrzymało równolegle  informacje o zdarzeniach ze strony podmiotów i 

służb współdziałających: 

 za pośrednictwem Policji – 119 razy, 

 za pośrednictwem dyspozytorni  Państwowego Ratownictwa Medycznego – 34 razy. 

 

W zakresie  stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zrealizowano następujące zadania: 

1. W roku 2017odnotowano 5 wypadków w służbie. 

2. Prowadzono sprawy BHP oraz nadzorowano prowadzenie spraw bhp przez 

poszczególne wydziały i JRG zgodnie z obowiązującym terminarzem bhp: 

 komisja bhp odbyła 4 posiedzenia,  

 w kwietniu przeprowadzono szkolenie okresowe  z zakresu bhp dla całego stanu 

osobowego, 

 opracowano statystyki kwartalne i roczne, 

 opracowano 5 kpl. dokumentacji powypadkowej, 

 opracowano analizę roczną oraz analizy okresowe stanu bhp, 

 22 kwietnia odbył się przegląd warunków służby i pracy, 

 naliczono ekwiwalent za pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 

 wdrożono wnioski i zalecenia po kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, 

 zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego, 

 przeprowadzono badania lekarskie dla całego stanu osobowego, 

 5 osób poddano szczepieniom ochronnym. 

3. Poprawie uległ  stan  wyposażenia w sprzęt pożarniczy  środki ochrony osobistej 

strażaków. Zakupiono i otrzymano między innymi: 50 kompletów  ubrań specjalnych 

Deva Tiger Plus, lekkie ubrania chemiczne Tychem z rękawicami16 kompletnych 

aparatów nadciśnieniowych  Fenzy X-pro z butlami kompozytowymi i pokrowcami, 

ponton Navigator wraz z wyposażeniem (przyczepą, sprzętem łączności, suchymi 

skafandrami ora ubraniami flotacyjnymi),  wentylator osiowy Rosenbauer Fanergy 

wraz z osprzętem, miernik wielogazowy, szelki ratownicze, pasy wraz  

z zatrzaśnikami, plandeki do zabezpieczenia dachów, dalmierz, wyposażenie 

przyczepy do zaopatrzenia wodnego w tym przenośny zbiornik do wody o pojemności 

13 m
3
, kombinezony zabezpieczające używane podczas usuwania owadów 

błonkoskrzydłych, sprzęt oświetleniowy, elektronarzędzia podręczne, pilarkę do 

drewna, węże pożarnicze, sprzęt informatyczny, fotele biurowe. Poprawie uległy 

warunki socjalno – bytowe : przebudowano spocznik klatki schodowej na parterze, 

zmodernizowano systemu ogrzewania wody użytkowej, wymieniono drzwi do pokoju 

dowódców zmiany.  

 

W zakresie zapewnienia przygotowania jednostek PSP na rzecz obrony kraju oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia informacji niejawnych wykonano następujące zadania: 

1. Nadzorowano prowadzenie spraw obronnych i aktualizowano dokumentację obronną. 

Zaktualizowano dokumentację stałego dyżuru i uzupełniono karty realizacji zadań.  
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2. W dniach 23 marca i 228 września uczestniczono w  ćwiczeniach  z zakresu stałego 

dyżuru.   

3. Wykonano sprawozdanie obronne za rok 2017.  

4. W dniach 13 kwietnia  i 22 czerwca uczestniczono w treningach systemu wczesnego 

ostrzegania i alarmowania.  

5. W odpowiednio regionalnych  Wojskowych Komendach Uzupełnień wykonano 

czynności reklamacyjne wobec 8 strażaków. 

6. Wytwarzano, przechowywano i ewidencjonowano materiały zawierające informacje 

niejawne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.  

7. Realizowano  zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych  (Dz.U. nr 182, poz. 1228). 

8. Współpracowano  z Wojskowymi  Komendami  Uzupełnień w ramach kompletowania 

składów osobowych do realizacji zadań obronnych. 

9. Realizowano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z przyjętym  

w tym zakresie planem.  

10. W dniu 12 grudnia skontrolowano podstawowe  zasady zachowania tajemnicy 

państwowej i służbowej poprzez odpowiednie  zabezpieczenie dokumentacji oraz 

sprzętu teleinformatycznego.  

11.  Organizowano od strony formalnej wymaganej procedury dostępu do materiałów 

zawierających informacje niejawne osobom nieposiadającym poświadczeń 

bezpieczeństwa (szkolenie, jednorazowe upoważnienie).  

12. W związku ze zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie 

sprawdzono aktualność poświadczenia bezpieczeństwa i szkolenia okresowego osoby 

powołanej na to stanowisko.   

 

Wydział operacyjno-szkoleniowy realizował także zadania związanie z promowaniem 

działalności Państwowej Straży Pożarnej. W tym zakresie zrealizowano następujące 

zadania: 

1. Na bieżąco informowano społeczeństwo o działalności tutejszej Komendy w formie 

witryny internetowej. Przedstawiono bieżące wydarzenia a także materiały 

propagandowe dotyczące sezonu grzewczego, zagrożeń dotyczących tlenku węgla, 

bezpiecznego wypoczynku i prowadzenia prac żniwnych, bezpiecznego spędzenia 

okresu świątecznego i  sylwestrowo – noworocznego itd. 

2. W ciągu całego roku  na witrynie internetowej Komendy zamieszczono 86 kompletów 

materiałów.  W zależności od pory roku i rodzaju zagrożeń aktualizowano „banery” 

ostrzegawcze oraz promujące różne akcje. 

3. 30 maja mł.bryg. Radosław Klefas odbył szkolenie dla koordynatorów prewencji 

społecznej i edukacji bezpieczeństwa, które odbyły się w KW PSP w Poznaniu. 

4. Współpracowano z lokalnymi mediami w celu przedstawiania działań ratowniczych 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, specyfiki służby i przekazywania doraźnych 

materiałów propagandowych i edukacyjnych – łącznie przekazano 96 kompletów  

materiałów. 

5. W dniu 22 lutego  w siedzibie Komendy odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

lokalnych  mediów.  Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz 

przyjęto kierunki wspólnych działań w zakresie edukacji społecznej.  

6. W „Biuletynie prasowym KW PSP Poznań” zamieszczono 200 wycinków prasowych  

o tematyce związanej z działalnością KP PSP w Kościanie. 

7. .Propagowano problematykę bezpieczeństwa i ratownictwa poprzez lokalne środki 

masowego przekazu i poprzez spotkania z grupami szczególnie narażonymi na 

występowanie zagrożeń.  

8. Promowano zawód strażaka wśród młodzieży szkół średnich.  
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9. Współpracowano z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza  

w ramach prowadzono programu nauczania w klasach o profilu strażacko – 

ratowniczych.  

10. Kontynuowano realizację Wielkopolskiej Akcji Edukacyjnej „Otwarte Strażnice”.  

11. W ramach ogólnopolskich kampanii społecznych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Czad i ogień – obudź czujność”, 

„Bezpieczne wakacje” zorganizowano i przeprowadzono  szereg  akcji i przedsięwzięć 

o wymiarze propagandowo – edukacyjnym.  

12. W ramach zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla podczas akcji propagandowo – 

informacyjnych „Otwarta strażnica” rozprowadzano czujki tlenku węgla ufundowane 

przez kościańskie Starostwo Powiatowe.  

13. 8 marca i 29 sierpnia Komenda Powiatowa PSP w Kościanie wystąpiła z pismem do 

placówek oświatowych oraz urzędów samorządowych, w którym zaproponowała 

spotkania z nauczycielami i wychowawcami. Celem tych spotkań miało być 

przybliżenie problematyki zagrożeń oraz spowodowanie wyrobienia nawyków 

bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W tym samym piśmie przekazano 

sugestie organizacyjne w zakresie organizacji ćwiczeń sprawdzających warunki 

ewakuacji.  

14. Łącznie strażacy KP PSP w Kościanie zorganizowali i uczestniczyli w 128 

wydarzeniach, które miały charakter prewencji społecznej  oraz  propagandowo – 

edukacyjny. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

 5 styczeń – w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność” przekazano 

czujkę tlenku węgla rodzinie w Kościanie na Os. Piastowskim; w dniu 30 

grudnia 2016 r. doszło do zatrucia w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym  

a w wyniku tego zdarzenia 21 – letni mężczyzna trafił do szpitala; podczas 

spotkania  przekazano także  materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące 

zagrożeń związanych z okresem grzewczym oraz tlenkiem węgla; 

 16, 19 styczeń – w szkole podstawowej w Śmiglu strażacy z KP PSP  

w Kościanie przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas ferii; 

omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie oraz zagrożenia 

wynikające z zabaw na zamarzniętych zbiornikach wodnych; przybliżono 

zasady zachowania się w przypadku zarwania się lodu; w ramach akcji „Czad  

i ogień – obudź czujność” przedstawiono zagrożenia związane  

z występowaniem tlenku węgla;  w spotkaniu udział brało 41 osób; 

 16 -18 styczeń – w siedzibie Komendy odbył się cykl spotkań z uczniami 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie; podczas spotkań omówiono zasady 

bezpiecznego poruszania się po lodzie oraz zagrożenia wynikające z zabaw na 

zamarzniętych zbiornikach wodnych; przybliżono zasady zachowania się  

w przypadku zarwania się lodu; przypomniano zasady korzystania z numerów 

alarmowych; zaprezentowano udzielanie pierwszej pomocy osobom 

wychłodzonym oraz podtopionym;  w ramach akcji „Czad i ogień – obudź 

czujność” przedstawiono zagrożenia związane z występowaniem tlenku węgla; 

w spotkaniach udział wzięło 67 uczniów;  

 21 styczeń - wspólnie z   Komendą Powiatową Policji w Kościanie oraz 

Fundacją „Votum” zorganizowano  akcję „Od przedszkola  do seniora”;  

Goście mogli poznać to co funkcjonariusze robią podczas codziennej służby; 

strażacy duży  nacisk położyli na zagrożenia  z jakimi spotykamy się  o tej 

porze roku; W ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność” specjalny blok 

dedykowany był zabezpieczeniu domów i mieszkań przed pożarem i tlenkiem 

węgla;     dorośli, którzy po wysłuchaniu pogadanki  wypełnili konkursowe 
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ankiety mogli wygrać czujki tlenku węgla ufundowane przez kościańskie 

Starostwo Powiatowe;  strażacy mówili także  o tym,  jak niebezpieczne jest 

korzystanie ze ślizgawki na rzece, stawie czy jeziorze i jak należy się 

zachować jeśli pod kimś załamie się lód; policjanci pokazali  swój sprzęt  

a najmłodsi mogli spotkać się z  sierżantem „Pyrkiem”; oferta strażaków  

i policjantów  przypadła Gościom do gustu a strażnicę odwiedziło ponad 240  

osób, wśród których dominowali  Seniorzy  z Wnukami;  nie zabrakło także 

innych zainteresowanych, którzy pytali o sprawę bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach, o możliwości podjęcia służby w jednej czy drugiej formacji, o to  

z czym spotykamy się podczas codziennej służby itd.;  chętni  mogli poczuć 

się ratownikami,  oddając krew w specjalnym autobusie poznańskiego 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;    podczas  akcji 

zebrano niespełna  20 litrów krwi;  

 25 styczeń - w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność” przekazano 

czujkę tlenku węgla rodzinie w Czempiniu na ul. Spółdzielców; w dniu 18 

stycznia  2017 r. doszło do zatrucia w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym  

a w wyniku tego zdarzenia kobieta w ciąży i dwójka dzieci trafili do szpitala; 

przyczyną zdarzenia był prawdopodobnie ciąg wsteczny spalin do przewodu 

wentylacyjnego;  podczas spotkania  przekazano także  materiały informacyjne 

i edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z okresem grzewczym oraz 

tlenkiem węgla; 

 1 luty – w ramach akcji „Bezpieczne ferie” wspólnie z Policją na plaży  

w Dębcu Nowym przeprowadzono  zajęcia edukacyjne, których głównym 

celem było omówienie bezpiecznych zachowań podczas zimowego 

wypoczynku; podczas zajęć  przeprowadzono pokaz ratownictwa lodowego, 

omówiono zasady zachowania wobec osób, pod którymi załamał się lód itd.;  

w oddzielnym bloku zajęć w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność” 

omówiono zagrożenia wynikające z sezonu grzewczego oraz promowano 

sposoby zabezpieczenia domów i mieszkań przed zagrożeniami; w spotkaniu 

udział wzięło 40 osób; 

 6 luty – w Kościańskim Ośrodku Kultury wspólnie z Policją przeprowadzono 

zajęcia dotyczące  bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas  ferii;  

w spotkaniu udział wzięło 31 osób w wieku przedszkolnym i szkolnym; 

podczas spotkania omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zabawy na 

lodzie;  

w ramach kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”   przedstawiono 

zagrożenia związane z możliwością wystąpienia tlenku węgla i sposoby 

przeciwdziałania zagrożeniom; 

 7 i 10 lutego – w siedzibie Komendy odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci  

z terenu gm. Kościan; gościom przedstawiono warunki codziennej służby 

strażaków oraz zakres ich działań; omówiono funkcjonowanie numerów 

alarmowych oraz zasady korzystania z nich; w ramach akcji „Czad i ogień – 

obudź czujność” omówiono zagrożenia wynikające z sezonu grzewczego oraz 

promowano sposoby zabezpieczenia domów i mieszkań przed zagrożeniami; 

szczęśliwcy, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie  

otrzymali czujki tlenku węgla ufundowane przez kościańskie Starostwo 

Powiatowe; strażacy przekazali uczestnikom spotkań podstawowe zasady 

udzielania pierwszej pomocy; zachęcali do włączania się do konkursów 
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związanych z tematyką bezpieczeństwa; omówili także warunki konieczne do 

podjęcia służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej; w spotkaniach tych 

uczestniczyły łącznie 92 osoby; 

 8 luty – w Kościanie wspólnie z Policją przeprowadzono zajęcia edukacyjne 

dla seniorów; podczas spotkania przybliżono zasady udzielania pierwszej 

pomocy; w oddzielnym bloku zajęć w ramach akcji „Czad i ogień – obudź 

czujność” omówiono zagrożenia wynikające z sezonu grzewczego oraz 

promowano sposoby zabezpieczenia domów i mieszkań przed zagrożeniami;  

w spotkaniu udział wzięły 42 osoby;   

 19 luty – kolejna edycja akcji „Otwarta strażnica”; podczas niedzielnej akcji 

osobom, które odwiedziły strażnicę przekazano informacje o zagrożeniach 

związanych z okresem grzewczym; rozmawiano o korzystaniu z numerów 

alarmowych oraz o tym jak można zostać strażakiem; w ramach akcji „Czad  

i ogień – obudź czujność” przedstawiono zagrożenia związane  

z możliwościami wystąpienia tlenku węgla w domach i mieszkaniach; 

propagowano wyposażanie domów w czujki tlenku węgla, dymu i gaśnice; 

wśród osób, które poprawnie wypełniły ankiety rozlosowano 5 czujek czadu 

ufundowanych przez kościańskie Starostwo Powiatowe; strażacy  apelowali do 

dzieci i dorosłych, by nie wchodzić  na lód pokrywający stawy czy jeziora; 

przedstawili także szkodliwość wypalania traw i apelowali aby tego nie robić; 

łącznie tego dnia strażnicę odwiedziły 72 osoby;  

 27 luty – wspólnie z Policją zorganizowano spotkanie edukacyjne na sali 

wiejskiej w Czaczu; tematyką spotkania dotyczyła zagrożeń pożarowych oraz 

możliwości wystąpienia tlenku węgla w domach i mieszkaniach; 

zaprezentowano cele i realizację programu „Czad i ogień – obudź czujność”; 

spotkanie adresowane było dla seniorów, dzieci i młodzieży; w spotkaniu 

udział wzięło 97 osób – mieszkańców Czacza; 

 20 marzec – do współpracujących redakcji przesłano materiały informacyjne 

na temat szkodliwości wypalania traw oraz zagrożeń dla ludzi i środowiska 

związanych z tym procederem; przekazano informacje na temat ogólnopolskiej 

kampanii „Stop pożarom traw”; 

 21 marzec – w Starym Bojanowie odbyły  zajęcia edukacyjne z dziećmi  

szkoły podstawowej i gimnazjum; celem zajęć było być przybliżenie 

problematyki zagrożeń oraz spowodowanie wyrobienia nawyków 

bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży; omówiono zagrożenia 

wynikające z możliwości wystąpienia tlenku węgla w domach i mieszkaniach 

oraz sposoby zabezpieczenia się przed trującym gazem; w oddzielnym bloku 

zagadnień przedstawiono zagrożenia związane z wypalaniem traw; w zajęciach 

udział wzięło łącznie 270 osób; 

 3 kwiecień – w Kokorzynie odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami; 

tematyką spotkania dotyczyła zagrożeń pożarowych oraz możliwości 

wystąpienia tlenku węgla w domach i mieszkaniach; zaprezentowano cele  

i realizację programu „Czad i ogień – obudź czujność”; w ramach kampanii 

„Stop wypalaniu traw” przedstawiono także  materiały związane ze 

szkodliwością wypalania traw oraz niebezpieczeństwami i zagrożeniami jakie 

są wynikiem takich działań;  w odrębnym bloku tematycznym przedstawiono 

zagadnienia związane z pierwszą pomocą oraz zasady korzystania z numerów 

alarmowych; w spotkaniu udział wzięło 29 osób; 
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 19 kwiecień – mł.kpt. Wojciech Kaźmierczak udzielił wywiadu w studio TV 

Leszno; audycję wykorzystano do omówienia organizacji zgrupowania grup 

wodno – nurkowych woj. wielkopolskiego, które planowane jest na przełom 

maja i czerwca; ponadto w programie przekazano zasady bezpiecznego 

zachowania się nad wodą w związku ze zbliżającym się sezonem 

wypoczynkowym; w ramach kampanii „Czad i ogień – obudź czujność” oraz 

„Stop wypalaniu traw” nie zabrakło także promocji bezpiecznych zachowań  

w życiu codziennym; wspomniano także o nowej akcji „Kręci mnie 

bezpieczeństwo”; 

 21 kwiecień – w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej  

w Kościanie mł.kpt. Bartosz Napierała przeprowadził zajęcia edukacyjne  

z nauczycielami, których celem było być przybliżenie problematyki zagrożeń 

oraz spowodowanie wyrobienia nawyków bezpiecznych zachowań wśród 

dzieci i młodzieży; podczas spotkania przekazano zasady  organizacji 

ewakuacji; omówiono sposób realizacji ćwiczeń sprawdzających warunki 

ewakuacji;  

w spotkaniu, które było odpowiedzią na pismo wystosowane w dniu 8 marca   

uczestniczyło 58 osób;  

 23 kwiecień – odbyła się kolejna edycja akcji „Otwarta strażnica”;  odwiedziły 

nas osoby, które chciały  poznać bliżej specyfikę służby w  straży 

pożarnej,   zagrożenia z jakimi można się spotkać w codziennym życiu;  

podczas  spotkania nie zabrakło także elementów prewencji społecznej oraz 

promocji bezpiecznych sposobów postępowania i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach; w ramach kampanii „Czad i ogień – obudź czujność” pokazaliśmy  

jak nasze domy możemy ustrzec przed   pożarem czy tlenkiem węgla; 

zwróciliśmy  uwagę  jak dbać o przewody kominowe i wentylacyjne;   

w ramach akcji „Stop wypalaniu traw” przestrzegaliśmy przed wypalaniem 

traw wskazując na niebezpieczeństwa wynikające z tego procederu;   

w niedzielne przedpołudnie strażnicę odwiedziło 21 osób;  

 24 kwiecień – w siedzibie Komendy odbył się finał powiatowy XIX 

Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży  pod hasłem 

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni Pomocni”; nagrody uczestnikom 

konkursu wręczał Starosta Kościański Bernard Turski, v-ce Starosta 

Kościański Stefan Stachowiak oraz  p.o. Komendant Powiatowy PSP  

w Kościanie st.kpt. Robert Natunewicz; celem tego ogólnopolskiego 

przedsięwzięcia jest zainteresowanie  dzieci tematyką bezpieczeństwa, 

kształtowanie prawidłowych postaw, zwrócenie uwagi na  zagrożenia oraz 

sytuacje trudne i niebezpieczne w życiu codziennym, rozwój dziecięcej wiedzy 

i świadomości, promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie; 

tegoroczna edycja miała na celu przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej 

jako formacji służącej drugiemu człowiekowi w szerokim spectrum zdarzeń;   

korzystając z okazji nasi Goście zapoznali się ze służbą strażaków, ich 

wyposażeniem; poznali zasady korzystania z numerów alarmowych;  nie 

zabrakło także rozmów o najczęściej spotykanych zagrożeniach i sposobach 

zachowania się w krytycznych sytuacjach; omawiano najczęściej spotykane 

zagrożenia i sposoby jak się przed nimi ustrzec; w ramach kampanii „Czad  

i ogień – obudź czujność” przedstawiono zagrożenia związane  

z występowaniem tlenku wegla w domach i mieszkaniach; w ramach akcji 

„Stop wypalaniu traw” przestrzegaliśmy przed wypalaniem traw wskazując na 
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niebezpieczeństwa wynikające z tego procederu; promując zawód strażaka 

namawiano laureatów konkursu do tego w przyszłości związać się zawodowo 

z ratownictwem; 

 13 maj i 14 maja  – w ramach akcji promocyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo”  

podczas festynów w Śmiglu i Krzywiniu strażacy promowali bezpieczne 

zachowania; prezentowano zadymiony namiot i zasady poruszania się  

w pomieszczeniach w warunkach pożaru; prowadzono szkolenia z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy; omawiano zasady korzystania z numerów 

alarmowych a także promowano wyposażanie mieszkań w czujki dymu  

i tlenku węgla; w obu festynach udział wzięło około 600 osób;  

 17 maj – w Starych Oborzyskach odbył się finał powiatowy konkursu 

„Bezpieczny Przedszkolak”; w składzie komisji konkursowej  pracował 

mł.bryg. Radosław Klefas;  p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie 

st.kpt. Robert Natunewicz wręczył uczestnikom konkursu okolicznościowe 

nagrody i puchar; spotkanie wykorzystano do promocji bezpiecznych 

zachowań wśród dzieci; mówiono o najczęściej spotykanych zagrożeniach,  

o tym jak najmłodsi powinni się  zachowywać w obliczu zagrożenia oraz o 

tym jak korzystać z numerów alarmowych; wszystkich uczestników 

zaproszono do złożenia wizyty w siedzibie KP PSP w Kościanie; w spotkaniu 

uczestniczyło 63 dzieci i 22 osoby dorosłe; 

 30 maj – na placu Komendy odbył się X wielobój sprawnościowy „Edukacja 

ku bezpieczeństwu”; w zawodach wystartowali uczniowie ze szkół 

podstawowych i gimnazjów miasta Kościana; strażacy z KP PSP w Kościanie 

wykonali prace organizacyjne oraz włączyli się w prace zespołu 

sędziowskiego oceniającego przebieg rywalizacji; ponadto w trakcie trwania 

turnieju promowano zasady bezpiecznych zachowań oraz omawiano 

zagrożenia spotykane na co dzień zwłaszcza w okresie letnim; w imprezie 

udział wzięło 120 osób; 

 1 czerwiec – w ramach ogólnopolskiej akcji „Głos profilaktyki – moda na 

życie bez uzależnień” w  Krzywiniu odbył się  festyn, na którym strażacy 

przeprowadzili pokazy pierwszej pomocy oraz szkolenie z tego zakresu; 

podczas festynu  strażacy przeprowadzili pokaz sprzętu oraz pokaz zasad 

udzielania pierwszej pomocy; spotkanie wykorzystano także do promocji 

bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, omówiono zasady korzystania  

z numerów alarmowych oraz sposoby postępowania wobec osób 

niepełnosprawnych w obliczu zagrożeń; o godz. 12.00 p.o. Komendanta 

Powiatowego PSP w Kościanie odczytał odezwę PAT;  w festynie udział 

wzięło ok. 450 osób;  

 6 czerwiec – w KP Policji w Kościanie odbyło się spotkanie w sprawie 

bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku; oprócz działań 

podejmowanych przez poszczególne służby na spotkaniu omówiono wspólne 

działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w okresie letnim; odrębny 

blok zagadnień stanowiły inicjatywy podejmowane w ramach prewencji 

społecznej i edukacji w zakresie bezpieczeństwa w związku ze zbliżającym się 

okresem letnim i urlopowym; 

 11 czerwiec – w Czaczu odbył się festyn wiejski, podczas którego zbierano 

pieniądze na leczenie chorego na dystrofię  Bartka Lewandowskiego – syna 

naczelnika jednostki OSP Czacz; strażacy z KP PSP w Kościanie uczestniczyli 
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w festynie prezentując sprzęt a także promując bezpieczeństwo w codziennym 

życiu  oraz w czasie nadchodzących wakacji; w kilkugodzinnym  festynie 

uczestniczyło ok. 350 osób; 

 21 czerwiec – Centrum Wolontariatu w Kościanie zorganizowało  happening 

pod hasłem „Otwórz oczy”; w  wydarzeniu udział wzięli strażacy z KP PSP  

w Kościanie prezentując sprzęt a także promując bezpieczeństwo  

w codziennym życiu  oraz w czasie nadchodzących wakacji; szczególny nacisk 

położono na zachowanie bezpieczeństwa nad wodą; na zaproszenie 

organizatorów w happeningu udział wzięło ok. 300 osób; 

 28 czerwiec – na plaży miejskiej nad jeziorem w Krzywiniu wspólnie z KP 

Policji w Kościanie oraz WOPR zorganizowano piknik inauguracyjny 

tegoroczne wakacje; impreza przeznaczona dla dzieci i młodzieży zgromadziła 

około 180 osób, które mogły się dowiedzieć jak bezpiecznie wypoczywać nad 

wodą; strażacy z OSP Krzywiń edukowali w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przy urazach najczęściej spotykanych podczas wypoczynku nad wodą; 

przeprowadzili pokaz działań ratowniczych na wodzie; całość działań 

zorganizowano w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo – nad wodą”, 

która realizowana jest  pod  patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i  Administracji Mariusza Błaszczaka;   

 22, 24 i 31  lipiec – w ramach realizacji kampanii MSWiA „Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą” strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa 

wodno – nurkowego przeprowadzili zajęcia edukacyjne nad jeziorem w Dębcu 

Nowym; wiodącym tematem było zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas 

kąpieli i odpoczynku nad wodą; w zajęciach udział wzięła grupa obozu MDP, 

który odbywa się w Starych Oborzyskach   oraz  nich także inne osoby 

wypoczywające tego dnia nad jeziorem -  w sumie około 250 osób;  

 30 lipiec - przeprowadzono  działania prewencyjne wspólnie  

z funkcjonariuszami KP Policji w Kościanie na zbiorniku Wonieść;  

prowadzono działania mające na celu kontrolę korzystania ze środków 

pływających napędzanych silnikami spalinowymi; strażacy udostępnili Policji 

łódź oraz promowali bezpieczne zachowania nad wodą podczas wypoczynku; 

działania prowadzono w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą”; wzięło w nich udział ok. 200 osób 

wypoczywających w upalny dzień nad wodą; 

 2 sierpień – Komendant Powiatowy PSP w Kościanie wraz ze swym zastępcą 

byli gośćmi radia „Elka”  podczas cyklicznej audycji; ze względu na porę roku 

i aktualne wydarzenia wykorzystali wizytę w rozgłośni  do promocji 

bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku, prac żniwnych, pobytu 

nad wodą, burz i nawałnic itd.; apelowali o przewidywalność zagrożeń,  

o stosowanie się do komunikatów i ostrzeżeń wygłaszanych w środkach 

masowego przekazu i przestrzeganie zasad zawartych  w poradnikach  

i dostępnych na stronach internetowych; 

 10 sierpień – strażacy z KP PSP w Kościanie przeprowadzili pokaz 

ratownictwa wodnego na  przystani Kościańskiego Klubu Żeglarskiego na 

przystani  w Nowym Dębcu; pokaz adresowany był do grupy młodzieży 

niepełnosprawnej  z Krosna Odrzańskiego  wypoczywającej na biwaku; oprócz 

pokazu strażacy wygłosili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas 

wypoczynku nad wodą; omówili najczęściej spotykane zagrożenia oraz 
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sposoby na to, by się ich ustrzec; nie zabrakło także rad jak postępować 

podczas burz i anomalii pogodowych;  uzupełnieniem pogadanki był pokaz 

pierwszej pomocy i nauka podstawowych czynności jakie należy podjąć 

wobec tonącej osoby; w zajęciach udział wzięło ok. 26 osób; działania 

prowadzono  

w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”; 

 17 sierpień – w Śmiglu odbyło się spotkanie z seniorami, podczas którego 

strażacy mówili o tym jak należy unikać zagrożeń w okresie letnim 

uwypuklając bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą; nie zabrakło 

porad dotyczących burz i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych; 

mając na uwadze zbliżający się okres grzewczy strażacy promowali 

wyposażanie domostw w czujki tlenku węgla a także podręczny sprzęt 

gaśniczy; dodatkowym elementem działań promujących bezpieczeństwo był 

instruktaż udzielania kwalifikowanej pierwsze pomocy; na spotkaniu obecnych 

było 47 osób; 

 11 wrzesień – w zakładzie zagospodarowania odpadów „Selekt” w Piotrowie 

Pierwszym  odbył się  festyn edukacyjny „Dzień bezpieczeństwa”; w ramach 

zajęć przeprowadzono ewakuację pracowników z obiektu, pokaz użycia 

podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów; w ramach promocji 

bezpiecznych zachowań omówiono zagrożenia nadchodzącego sezonu 

grzewczego namawiając pracowników do zakupu czujek dymu i tlenku węgla; 

strażacy edukowali pracowników z zakresu udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy; w festynie wzięły udział 42 osoby;   

 15 październik – kolejna edycja akcji „Otwarta strażnica”; w związku  

z rozpoczynającym się sezonem grzewczym tematem przewodnim były   

zagrożenia spotykane w  tym okresie; pokazano  sposoby zabezpieczenia 

domostw przed pożarem, zasady zachowania się na wypadek powstania 

pożaru; szczególną uwagę położono na zagrożenia związane z możliwością 

wystąpienia tlenku węgla  wskazując źródła tego szczególnego zagrożenia oraz 

sposoby jak się przed nim ustrzec; strażacy zachęcali do wyposażania domów  

i mieszkań w czujki czadu i dymu oraz inne urządzenia zabezpieczające; wśród 

osób, które poprawnie  wypełniły  ankietę tematyczną  rozlosowano czujki 

tlenku węgla ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie; pokazano   

także jak można nieść pomoc osobom, które mogły ulec zatruciu czadem; 

wśród dorosłych największym zainteresowaniem cieszył się pokaz gaszenia 

tłuszczu.  który np. zapali się podczas przygotowywania posiłku; z kolei  

najmłodsi byli bardzo zainteresowani pogadanką przy domku edukacyjnym,  

z który udostępniła KP PSP we Wolsztynie; uczono  jak poruszać się  

w zadymionym pomieszczeniu i co robić , gdy w domu powstanie pożar; 

tradycyjnie już nie brakowało pytań o  sprzęt, który na co dzień 

wykorzystywany jest podczas akcji ratowniczych; swoje stoisko prewencyjne 

zorganizował także  Komenda Powiatowa Policji w Kościanie;   piękna 

jesienna pogoda  umożliwiła chętnym obejrzenie panoramy grodu nad Obrą  

z wysokości ponad 20 m po wejściu na  wieżę; oprócz stanowisk  edukacyjno 

– prewencyjnych można było także skorzystać z możliwości oddania krwi , 

gdyż przed strażnicą zaparkował krwiobus poznańskiego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; z tej możliwości skorzystało 55 osób, 

oddając niespełna 24 litry tego bezcennego leku;  
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 19 październik – podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej  Śmigla z-ca 

Komendanta Powiatowego PSP w Kościani st.bryg. Andrzej Ziegler wręczył 

wspólnie z Burmistrz Śmigla p. Małgorzatą Adamczak listy gratulacyjne  

4 osobom, które w  dniu3 września niosły pomoc mieszkance domu  

w Morownicy po tym jak doszło w nim do wybuchu pożaru; osoby oprócz 

listów gratulacyjnych osoby otrzymały czujki tlenku węgla; obecność na sesji 

wykorzystano do tego, by namówić samorządowców Miasta i Gminy Śmigiel 

aby włączyli się w program, którego efektem będzie wyposażanie domów  

i mieszkań w czujki tlenku węgla, dymu i gazu; omówiono zagrożenia 

wystąpienia tego trującego gazu w kontekście okresu grzewczego oraz 

sposoby jak można się ustrzec przed tymi zagrożeniami; wskazano także 

przypadki kiedy wcześniej dystrybuowane czujki uchroniły mieszkańców 

przed zatruciem; 

 31 październik – Starosta Kościański Bernard Turski przekazał na ręce 

Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie st.kpt. Roberta Natunewicza  39 

czujek tlenku węgla, które zakupił samorząd powiatu kościańskiego w celu 

wsparcia akcji promocyjnych i edukacyjnych realizowanych przez strażaków 

KP PSP w Kościanie w związku z zagrożeniami okresu grzewczego; 

 14 listopada – w siedzibie Komendy odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

samorządów, podmiotów i służb współdziałających oraz zarządcami dróg  

w sprawie skoordynowania działań w okresie zimowym; ponadto  podczas 

spotkania omówiono zagrożenia wynikające z opalania mieszkań opałem złej 

jakości, zachęcając do promowania wyposażania domów i mieszkań w czujki 

dymu i tlenku węgla; ponadto zachęcano poszczególne samorządy  do zakupu 

czujek i organizowania akcji promocyjnych i edukacyjnych z jednoczesną 

deklaracją udziału strażaków KP PSP w Kościanie a takich przedsięwzięciach; 

 19 listopad – odbyła się kolejna edycja akcji „Otwarta strażnica”; spotkanie 

było poświęcone zagrożeniom związanym z okresem grzewczym; 

propagowaliśmy wyposażanie domostw w czujki tlenku węgla i dymu; 

wręczaliśmy materiały propagandowe a dzieci otrzymały tematyczne 

kolorowanki;  strażnicę odwiedziło  87 osób; 

 22 listopad – w Zespole Szkół w Czaczu  odbyło się spotkanie edukacyjno- 

prewencyjne adresowane do rodziców dzieci uczęszczających do placówki; 

podczas spotkania omówiono zagrożenia związane z sezonem grzewczym oraz 

zbliżającym się okresem świąteczno – noworocznym; zebranym zwracano 

szczególną uwagę na  możliwości wystąpienia tlenku węgla w domach  

i mieszkaniach; przedstawiono zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń 

grzewczych oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych; namawiano 

zebranych do tego aby swoje domy  wyposażyli w czujki dymu i tlenku węgla; 

w spotkaniu udział wzięło 29 osób;  

 3 grudzień – w Widziszewie spotkanie z mieszkańcami wsi gm. Kościan pod 

hasłem „Ratownikiem warto być”;  strażacy z KP PSP w Kościanie omówili 

ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy; zebrani mieli możliwość 

przećwiczenia RKO na fantomach pod nadzorem strażaków; ponadto strażacy 

przeprowadzili pokaz użycia gaśnic; w oddzielnym bloku omówili zagrożenia 

związane z okresem grzewczym i możliwością wystąpienia w domach  

i mieszkaniach tlenku węgla; przedstawili zasady bezpiecznej eksploatacji 

urządzeń grzewczych oraz instalacji kominowo – wentylacyjnych; ponadto 
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zachęcali zebranych do zakupu czujek dymu i tlenku węgla; mając na uwadze 

zbliżający się okres świąteczno – noworoczny przedstawili zasady 

bezpiecznego posługiwania się materiałami  pirotechnicznymi;  w spotkaniu 

udział wzięło 77 osób;  

 10 grudzień - w hali gimnastycznej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. F. Ratajczaka  w Kościanie odbył „ III Mikołajkowy Turniej 

Charytatywny”, którego organizatorem była kościańska Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej; w rywalizacji „bubble football”  udział wzięło  

6 drużyn; turniej wygrała drużyna OSP Głuchowo; podczas imprezy dla  

publiczności przygotowano liczne atrakcje; zorganizowano stoiska edukacyjne 

Policji i Państwowej Straży Pożarnej; przy domku edukacyjnym omawiano 

zagrożenia sezonu grzewczego, namawiając do wyposażania domów  

i mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla; ponadto strażacy prezentowali 

sprzęt, który wykorzystują do akcji ratowniczych; po turnieju piłkarskim   

odbyły się pokazy judo i kick – boxing oraz maraton fitness; chętni mogli 

spróbować swych sił w wyciskaniu sztangi; dzieci korzystały z atrakcji 

specjalnie dla nich przygotowanych takich jak malowanie twarzy czy 

zaplatanie warkoczyków; wszyscy mogli spróbować strażackiej grochówki  

i innych przysmaków przygotowanych przez organizatorów; głównym celem 

imprezy była pomoc  dziesięciomiesięcznej Zosi Matyaszczyk z Kościana, 

która choruje na rdzeniowy zanik  mięśni; dzięki zaangażowaniu, życzliwości  

i ofiarności wielu osób zebrano ponad 13400 zł;  

 17 grudzień - odbyła się kolejna edycja akcji „Otwarta strażnica”;  tym razem  

w kościańskiej strażnicy gościliśmy 57 osób, które skorzystały z zaproszenia  

i na chwile zechciały się oderwać od przedświątecznej bieganiny  

i zakupowego szału;  odwiedzający mogli zobaczyć sprzęt jakim dysponujemy, 

poznać charakter służby,  zasady korzystania z numerów alarmowych; nie 

brakowało pytań o ciekawe i nietypowe akcje oraz dotyczących tego jak 

można zostać strażakiem;  oddzielny blok zagadnień poświęcono 

zagadnieniom edukacyjnym i prewencji społecznej; w ramach realizacji 

założeń akcji „Czad i ogień – obudź czujność”  wszyscy goście zostali 

zapoznani z zagrożeniami jakie są związane z sezonem grzewczym; 

mówiliśmy także jak eliminować niebezpieczeństwa w okresie świąteczno – 

noworocznym; wśród osób, które poprawnie wypełniły ankiety konkursowe 

rozlosowano czujki tlenku węgla ufundowane przez kościańskie Starostwo 

Powiatowe; 

 Grudzień – przedstawiciele KP PSP w Kościanie udali się do placówek 

oświatowych na terenie powiatu i przekazali „Kalendarz na rok  2018”; 

podczas spotkań z  Państwem Dyrektorami i nauczycielami placówek 

omówiono zasady uczestnictwa w konkursie „I Ty możesz uratować czyjeś 

życie” i zachęcano do wzięcia udziału w zabawie; omawiając walory 

edukacyjne konkursu strażacy wskazywali na zagrożenia na jakie należy 

uczulić dzieci i młodzież oraz zachęcali do organizowania wspólnych spotkań 

edukacyjnych w roku 2018; strażacy z KP PSP w Kościanie odwiedzili  23 

szkoły; 

15. Komenda po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej  akcji edukacyjno  

– promocyjnej „Bezpieczne wakacje”, która za pośrednictwem szkół i placówek 

oświatowych przeznaczona była dla dzieci i młodzieży. 
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16. Kontynuowano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu  w celu 

wspólnych działań związanych z zagrożeniem tlenkiem węgla wśród podopiecznych  

ośrodków. 

17. Na bieżąco współpracowano z przedstawicielami prasy radia i telewizji podczas 

prowadzenia działań ratowniczych.  
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V. Działalność kontrolno-rozpoznawcza 
 

W 2017 roku sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizując zadania kontrolno-rozpoznawcze 

przeprowadziła ogółem 162 kontrole, w tym: 

- obiekty użyteczności publicznej – 80 kontroli (49,4% liczby przeprowadzonych 

kontroli), 

- obiekty produkcyjne i magazynowe – 53 kontrole (32,7%), 

- gospodarstwa rolne – 13 kontroli (8,0%), 

- obiekty mieszkalne wielorodzinne – 7 kontroli (4,3%). 

- obiekty zamieszkania zbiorowego – 7 kontrole (4,3%), 

- obiekty resortu leśnictwa – 2 kontrole (1,2 %). 

Funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych dodatkowo przeprowadzili 15 

wizji lokalnych, a także wydano 37 opinii w zakresie spełnienia wymagań 

przeciwpożarowych. 

W czasie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 

162 nieprawidłowości (w tym 5 będących podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu 

ludzi), kontrolując łącznie 317 obiektów. 

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów najwięcej nieprawidłowości 

dotyczyło: 

- stanu instalacji użytkowych, 

- ustaleń przeciwpożarowych zawartych w instrukcjach technologiczno-ruchowych 

- i bezpieczeństwa pożarowego, 

- stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, 

- zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i dróg pożarowych. 

 

W 2017 roku wpłynęło 88 wniosków o dokonanie oceny zgodności wykonania 

obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W stosunku do 23 z nich Komendant 

Powiatowy PSP w Kościanie zajął stanowisko na piśmie, nie wnosząc sprzeciwu wobec 

zamiaru przejęcia do użytkowania wskazanych obiektów.  

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, 

komenda wszczęła 55 postępowań nadzorczo-egzekucyjnych, w ramach których: 

- wydano 41 decyzji administracyjnych, 

- wydano 5 upomnień, 

- nałożono 9 grzywien w drodze mandatu karnego. 

Dodatkowo po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w stosunku do 

zarządzających obiektami wydano 2 wystąpienia o charakterze niewładczym. 

 

 

  

Uchwalony



 

- 44 - 

 

Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych w latach 2011 –  2017 

Lp. Czynności kontrolno - rozpoznawcze 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ilość przeprowadzonych kontroli: 127 145 134 115 155 173 162 

 w tym sprawdzających 27 63 56 52 53 35 76 

2. Ilość skontrolowanych obiektów: 274 367 315 247 362 367 317 

3. Ilość ujawnionych nieprawidłowości 441 306 236 135 225 259 162 

4. Ilość pożarów  153 135 128 178 162 141 165 

 

Przeprowadzone kontrole 

Lp. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ilość kontroli: 127 145 134 115 155 173 162 

a) Obiekty użyteczności publicznej 91 75 66 56 76 89 80 

b) Obiekty zamieszkania zbiorowego 9 8 5 6 12 4 7 

c) Obiekty mieszkalne wielorodzinne 9 13 4 3 5 5 7 

d) Obiekty produkcyjne i magazynowe 10 34 49 44 44 66 53 

e) Gospodarstwa rolne 3 13 6 3 8 7 13 

f) Lasy 3 5 4 3 4 2 2 

g) Inne kontrole 2 1 0 0 0 0 0 

 

 
Lp. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ilość przeprowadzonych kontroli: 127 145 134 115 155 173 162 

a) Podstawowych 90 82 57 40 82 120 49 

b) Doraźnych 9 1 7 10 20 18 13 

c) Miejscowych zagrożeń 1 0 0 0 0 0 0 

d) Sprawdzających 27 62 56 52 53 35 76 

 

Skontrolowane obiekty 

Lp. Czynności kontrolno - rozpoznawcze 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ilość skontrolowanych obiektów 274 367 315 247 362 367 317 

a) Obiekty użyteczności publicznej 116 85 76 59 98 112 91 

b) Obiekty zamieszkania zbiorowego 13 18 14 8 34 11 22 

c) Obiekty mieszkalne wielorodzinne 73 87 57 14 28 40 26 

d) Obiekty produkcyjne i magazynowe 59 124 129 143 115 162 102 

e) Gospodarstwa rolne 3 45 30 16 75 35 70 

f) Lasy 10 8 9 7 12 7 6 

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości w obiektach 

Lp. Czynności kontrolno – rozpoznawcze 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ujawnione nieprawidłowości 441 306 236 135 225 259 162 

a) Obiekty użyteczności publicznej 279 133 77 63 116 122 69 

b) Obiekty zamieszkania zbiorowego 11 7 5 1 1 7 24 

c) Obiekty mieszkalne wielorodzinne 129 32 6 1 14 14 11 

d) Obiekty produkcyjne i magazynowe 18 102 132 63 52 90 42 

e) Gospodarstwa rolne 1 30 15 7 40 26 16 

f) Lasy 3 2 1 0 2 0 0 

g) Pozostałe obiekty 0 0 0 0 0 0 0 
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VI. Podsumowania i wnioski 
 

1. Rok 2017 był kolejnym, w którym wdrażano zapisy „Strategii rozwoju ratownictwa 

i ochrony przeciwpożarowej dla powiatu kościańskiego”.  Krajowy system 

ratowniczo-gaśniczy w powiecie kościańskim to podstawowy elementu 

bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Przyjęte kierunki działań zakresie 

organizacyjnym, szkoleniowym i sprzętowym  zostały zrealizowane i przyczyniły się 

do poprawy funkcjonowania systemu co przekłada się bezpośrednio na podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wzmocniono funkcjonowanie 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz kontynuowano przygotowania do 

włączenia do systemu jednostki OSP Głuchowo. Zakończono budowę nowej remizy, 

uruchomiono system selektywnego alarmowania jednostki i uzupełniono normatyw 

wyszkolenia.   

2. Następuje systematyczna poprawa wyposażenia Komendy w sprzęt ratowniczy. 

Poprawie ulega też wyposażenie osobiste strażaków.  Miniony rok jest tego dobitnym 

przykładem. Pozyskanie nowych ubrań specjalnych, sprzętu ochrony dróg 

oddechowych  oraz sprzętu ratowniczego i zabezpieczającego stwarza ratownikom 

komfort pracy w ekstremalnie trudnym środowisku.  Kilkadziesiąt pozycji nowego 

sprzętu pomocniczego pozwala na prowadzenie działań w nowoczesny i profesjonalny 

sposób.  

3. Miniony rok był kolejnym, w którym następuje poprawa warunków pełnienia służby. 

Zmodernizowano system ogrzewania wody użytkowej. Zmodernizowano wejście na 

korytarz z klatki schodowej na parterze. Wykonano badania legalizacyjne sprzętu. 

Obiekt  Komendy  był utrzymywany w należytym stanie technicznym. Konieczny jest 

jednak gruntowny remont garażu głównego. Dalszej  modernizacji wymaga plac 

manewrowy i budynek  garażowo – warsztatowy.  

4. Celem prowadzenia działań kontrolno-rozpoznawczych na terenie powiatu jest 

poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 

wzrost  ogólnej liczby pożarów o 17%.  Z kolei największy wzrost liczby pożarów 

notujemy w grupie obiektów mieszkalnych (wzrost z 30 pożarów w 2016 r. do 47 w 

2017). Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w  stosowaniu opału niskiej 

jakości oraz spalaniu śmieci co z kolei ma swe konsekwencje w złym stanie 

przewodów kominowych. Największą liczbę pożarów oraz zdarzeń związanych 

z występowaniem tlenku węgla odnotowano w budynkach mieszkalnych jedno- i 

wielorodzinnych. Poprawę bezpieczeństwa w tej grupie obiektów mogą przynieść 

systematyczne akcje edukacyjne i promocyjne realizowane przez  Komendę wraz z 

innymi partnerami (samorząd powiatowy, samorządy gminne, placówki oświatowe, 

lokalne media). 

5. Prowadzone działania edukacyjne i propagandowe  w ramach kampanii społecznych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  „Kręci mnie bezpieczeństwo” 

oraz „Czad i ogień – obudź czujność” pozwoliły na podniesienie poziomu 

świadomości społeczeństwa w zakresie potencjalnych  niebezpieczeństw. W ubiegłym 

roku odnotowaliśmy 16 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla z czego 

w 8 przypadkach mieszkańców o niebezpieczeństwie informowały czujki tlenku 

węgla i dymu. 

6. Ciągłe działania oszczędnościowe i racjonalizujące w zakresie budżetu pozwoliły na 

funkcjonowanie Komendy bez zobowiązań finansowych. Pozyskano środki 

pozabudżetowe, które „pomnożono” w ramach zakupów realizowanych z  udziałem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
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Dzięki  temu możliwe były zakupy np. pontonu czy aparatów oddechowych oraz 

przeszkolenie strażaków. 

 

 

VII. Najważniejsze zadania na 2018 rok 
 

1. Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego poprzez 

inspirowanie zakupów nowego sprzętu, szkolenie funkcyjnych jednostek OSP,  

organizację ćwiczeń  oraz  kontrolę stopnia przygotowania podmiotów do prowadzenia 

działań ratowniczych. Przekazanie środków finansowych otrzymanych  w formie 

dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem KW 

PSP w Poznaniu.  

2. Kontynuowanie działań nad rozwojem sieci ratownictwa specjalistycznego  

w powiecie kościańskim. Wzmocnienie potencjału sprzętowego osobowego 

specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego. 

3. Formalizacja  przygotowań do włączenia jednostki OSP Głuchowo do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez podpisanie porozumienia oraz  złożenie 

wniosku o włączenie jednostki do systemu.  

4. Podjęcie działań koncepcyjno – projektowych  mających na celu modernizację systemu 

łączności radiowej  jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.  

5. Przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu szeroko pojętego ratownictwa . 

Kontynuacja zakupów sprzętu, wyposażenia i ochron osobistych współfinansowanych 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu.  

6. Organizacja i przeprowadzenie kursów funkcyjnych OSP,  współudział w organizacji  

zawodów gminnych oraz VII Powiatowych  Zawodów  Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych Powiatu Kościańskiego.  

7. Zapewnienie właściwego poziomu realizacji zadań związanych ze współdziałaniem 

służb oraz sposobów pozyskiwania danych przez JRG dotyczących obiektów 

mogących stwarzać największe trudności w prowadzeniu działań ratowniczo-

gaśniczych. 

8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności 

publicznej, mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych, w szczególności zakładach 

dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej, obiektach 

infrastruktury krytycznej oraz lasach.  

9. Prowadzenie polityki informacyjnej  mającej na celu prezentowanie  działań  ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa, promowanie odpowiednich postaw  

i odpowiedzialnych zachowań. Edukowanie społeczeństwa w obszarach dotyczących 

zagrożeń, zwłaszcza zagrożeń związanych z tlenkiem węgla w okresie grzewczym w 

ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Kontynuacja działań w ramach 

kampanii społecznej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”. 

10. Wzmocnienie przekazu  działań profilaktycznych i edukacyjnych poprzez pozyskanie 

materiałów promocyjnych, gadżetów, czujek itd.  

11. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bhp podczas pełnienia służby oraz  

w czasie działań ratowniczych.  

12. Nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu pożarowego oraz przeprowadzenie 

czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach podłączonych do Centrum 

Odbiorczego Alarmów Pożarowych zainstalowanego w SKKP Kościan. 
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13. Kontynuacja starań o gruntowaną modernizację  garażu głównego, placu 

manewrowego i budynku warsztatowo – magazynowego. 

14. Remont pomieszczeń socjalnych zajmowanych przez strażaków Jednostki Ratowniczo 

– Gaśniczej. 
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