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I. WSTĘP 
 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez:  

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia; 

2) zapewnienie sil i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub 

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

innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

inne służby inspekcje, straże, instytucje lub podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy 

cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. 

 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska poprzez: 

1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

2) ratownictwo techniczne; 

3) ratownictwo chemiczne; 

4) ratownictwo ekologiczne; 

5) ratownictwo medyczne; 

6) współprace z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 

systemem powiadamiania ratunkowego. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje 

z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych 

zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym. 

 

  Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy m.in.: 

 organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

 dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania; 

 analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez 

podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

 

Starosta na obszarze powiatu określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, 



Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok 

 

 

KP PSP w Krapkowicach Strona 4 
 

a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kieruje tym 

systemem. 

Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania 

kryzysowego. 

 

Wójt (burmistrz) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być 

wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli 

komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza), albo przy pomocy 

komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych. 

 

II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-KADROWE 
 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wykonuje swoje zadania przy pomocy 

komendy powiatowej. 

 

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) wydział operacyjno-szkoleniowy, 

2) samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP, 

3) samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych, 

4) sekcja finansów, 

5) samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych, 

6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Krapkowicach. 

 

Struktura zatrudnienia 

 

Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach 

przedstawiają poniższe wykresy i tabele. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było 53 osoby, z czego zdecydowaną 

większość stanowili podoficerowie. 
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Wykres 1. Struktura zatrudnienia w KP PSP w Krapkowicach (stan na 31.12.2017 r.). 

 

W 2017 roku zatrudniono 5 oraz zwolniono 5 osób. 

 

Zatrudnienie w 2017 roku obejmuje: 

 

Zatrudnienie: Liczba osób 

kandydat do służby 4 

absolwent szkoły pożarniczej 0 

członek Korpusu Służby Cywilnej 0 

cywilne stanowisko pomocnicze 0 

z tytułu przeniesienia służbowego z innej jednostki 1 

RAZEM 5 
Tabela 1. Liczba zatrudnionych w KP PSP w Krapkowicach w 2017 roku (stan na 31.12.2017 r.). 

 

Zwolnienia obejmują: 

Zwolnienie: Liczba osób 

z tytułu nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego 1 

z tytułu przeniesienia służbowego do innej jednostki 3 

członków Korpusu Służby Cywilnej 1 

na własną prośbę 0 

na cywilnym stanowisku pomocniczym 0 

RAZEM 5 
Tabela 2. Liczba zwolnionych z KP PSP w Krapkowicach w 2017 roku (stan na 31.12.2017 r.). 

 

Wykaz rodzaju i liczby etatów w KP PSP w Krapkowicach: 

Miejsce zatrudnienia Liczba etatów 

KP PSP w Krapkowicach 16 (w tym 1 etat cywilny) 
(½ korpus służby cywilnej, 
½ stanowisko pomocnicze) 

JRG  40 

Razem 56 
Tabela 3. Rodzaj i liczba etatów w KP PSP w Krapkowicach (stan na 31.12.2017  

oficerowie

aspiranci

podoficerowie

szeregowi
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STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KP PSP W KRAPKOWICACH ORAZ PODLEGŁEJ JRG
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Wykres 3. Okres wysługi funkcjonariuszy w osobach (stan na 31.12.2017 r.). 

 

 

Współpraca z organami administracji samorządowej 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub jego przedstawiciel uczestniczyli 

w: 

 sesjach Rady Powiatu Krapkowickiego, 

 sesjach rad miast oraz gmin powiatu krapkowickiego, 

 posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

 posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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III. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU 
 

Teren powiatu krapkowickiego operacyjnie zabezpiecza JRG Krapkowice (z wyłączeniem 

Januszkowic, które zabezpiecza JRG nr 2 Kędzierzyn-Koźle) oraz 36 jednostek OSP. 

Dziesięć jednostek jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: 

Gmina Krapkowice: OSP Kórnica, OSP Rogów Opolski; 

Gmina Zdzieszowice: OSP Jasiona, OSP Żyrowa; 

Gmina Gogolin: OSP Kamień Śląski, OSP Obrowiec, OSP Odrowąż; 

Gmina Strzeleczki: OSP Łowkowice, OSP Strzeleczki; 

Gmina Walce: OSP Stradunia. 
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Jednostki OSP niewłączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to: 

Gmina Krapkowice: OSP Dąbrówka Górna, OSP Pietna, OSP Steblów, 

OSP Ściborowice, OSP Żużela, OSP Żywocice; 

Gmina Zdzieszowice: OSP Januszkowice, OSP Krępna, OSP Rozwadza; 

Gmina Gogolin: OSP Gogolin, OSP Górażdże, OSP Zakrzów; 

Gmina Strzeleczki: OSP Dobra, OSP Moszna, OSP Pisarzowice, OSP Racławiczki, 

OSP Smolarnia, OSP Ścigów, OSP Zielina; 

Gmina Walce: OSP Brożec, OSP Dobieszowice, OSP Grocholub, OSP Kromołów, 

OSP Rozkochów, OSP Walce, OSP Zabierzów. 

Na terenie powiatu funkcjonują także: Jednostka Ratownicza Zakładów Koksowniczych 

w Zdzieszowicach. Terenem działań tej jednostki jest zakład ArcelorMiittal S.A. oraz 

Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej której terenem działań jest Jednostka 

Wojskowa nr 4229 w Krapkowicach. 
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Po analizie stanu wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu 

krapkowickiego pod kątem zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w krajowym 

systemie ratowniczo – gaśniczym wytypowano następujące jednostki, które będą 

realizować działania w zakresie podstawowym z poszczególnych dziedzin ratownictwa 

(docelowo wszystkie jednostki będą realizowały działania specjalistyczne na poziomie 

podstawowym): 

JRG Krapkowice realizuje działania podstawowe w zakresie wszystkich wskazanych 

dziedzin ratownictw, ponadto: 

 ratownictwo wodne: OSP Jasiona, OSP Odrowąż, OSP Obrowiec i OSP Łowkowice; 

 ratownictwo techniczne: OSP Jasiona, OSP Kórnica, OSP Odrowąż i OSP Rogów 
Opolski 

 działania poszukiwawczo – ratownicze: OSP Jasiona, OSP Kórnica, 
OSP Łowkowice, OSP Odrowąż i OSP Rogów Opolski. 

 ratownictwo wysokościowe: OSP Łowkowice i docelowo OSP Żyrowa; 

W zakresie ratownictwa medycznego JRG Krapkowice posiada w chwili obecnej poziom 

gotowości AB. 

Wśród jednostek OSP w zakresie ratownictwa medycznego poziom AB osiągnęły 

jednostki OSP Odrowąż i OSP Kamień Śląski. 

Poziom A osiągnęły: OSP Jasiona, OSP Kórnica, OSP Obrowiec, OSP Rogów Śląski 

i OSP Strzeleczki 

 

Teren powiatu krapkowickiego pod względem operacyjnym zabezpieczają: 

 

KP PSP w Krapkowicach w której służbę pełni  53 strażaków.  

- w KP  PSP pełni służbę 13 funkcjonariuszy, w tym: 

 funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby oficera operacyjnego - 3 
 w systemie zmianowym w Stanowisku Kierowania – 5  
 funkcjonariusze wyznaczenia do pełnienia służby pomocnika dyżurnego 

operacyjnego – 5 
 

- w JRG pełni służbę 40 funkcjonariuszy, w tym: 

 w systemie 8 – godzinnym (dowódcy JRG) - 2. 
 w systemie zmianowym na zmianach służbowych JRG – 38  

 
OSP w KSRG – 273 strażaków-ratowników uprawnionych do działań ratowniczych, 
w tym 105 uprawnionych do kierowania działaniami. 
 
OSP spoza KSRG – 457 strażaków-ratowników uprawnionych do działań ratowniczych, 
w tym 113 uprawnionych do kierowania działaniami. 
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Liczba ratowników wyszkolonych na poziomie podstawowym w poszczególnych 
dziedzinach ratownictwa: 
 

 
 
 
 
Ilość strażaków ratowników w poszczególnych jednostkach OSP 

Nazwa jednostki 

Ilość strażaków ratowników OSP uprawnionych do działań 

ratowniczo-gaśniczych 

RAZEM 
w tym: 

dowódcy OSP  ratownik kpp 

GMINA KRAPKOWICE 

OSP Kórnica (KSRG) 22 6 10 

OSP Rogów Op. (KSRG) 25 11 11 

OSP Dąbrówka G. 17 6 6 

OSP Pietna 8 1 1 

OSP Steblów 22 7 8 

OSP Ściborowice 10 3 5 

OSP Żużela 34 4 9 

OSP Żywocice 21 3 6 

8 159 41 56 

GMINA GOGOLIN 

OSP Kamień Śl. (KSRG) 27 9 20 

OSP Obrowiec (KSRG) 26 11 14 

OSP Odrowąż (KSRG) 31 15 15 

OSP Gogolin 19 7 4 

OSP Górażdże 19 8 6 

OSP Zakrzów 30 7 4 

6 152 57 63 

GMINA ZDZIESZOWICE 

OSP Jasiona (KSRG) 36 13 10 

OSP Żyrowa (KSRG) 20 8 5 

OSP Januszkowice 22 9 4 

OSP Krępna 16 6 3 

OSP Rozwadza 11 1 1 

5 105 37 23 

Województwo Powiat Jednostki 

Poziom podstawowy ratownictwa  

wodne
 chem-

eko
 wysokościowe

 
techniczne

 
medyczne

 

opolskie krapkowicki 

JRG 40 40 40 40 40 

OSP KSRG 62  240 240  169  106  

OSP spoza 

KSRG 
143 447 447 257 111 

Łącznie 221 703 703 442 233 
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Nazwa jednostki 

Ilość strażaków ratowników OSP uprawnionych do działań 

ratowniczo-gaśniczych 

RAZEM 
w tym: 

dowódcy OSP  ratownik kpp 

GMINA STRZELECZKI 

OSP Łowkowice (KSRG) 33 12 7 

OSP Strzeleczki (KSRG) 33 12 15 

OSP Dobra 29 7 11 

OSP Moszna 11 7 5 

OSP Pisarzowice 19 3 3 

OSP Racławiczki 19 5 5 

OSP Smolarnia 15 7 4 

OSP Ścigów 7 1 0 

OSP Zielina 20 9 13 

9 186 63 63 

GMINA WALCE 

OSP Stradunia (KSRG) 20 8 3 

OSP Brożec 14 1 0 

OSP Dobieszowice 8 0 0 

OSP Grocholub 13 0 0 

OSP Kromołów 28 4 6 

OSP Rozkochów 10 2 1 

OSP Walce 21 4 2 

OSP Zabierzów 14 1 0 

7 128 20 12 

RAZEM POWIAT KRAPKOWICKI 

36 730 218 217 

Najwięcej strażaków OSP uprawnionych do działań ratowniczych jest w Gminie 

Strzeleczki. Najwięcej członków OSP z uprawnieniami ratownika w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy jest w gminach Strzeleczki i Gogolin. Najmniej strażaków 

jest w gminie Zdzieszowice. Najsłabiej przeszkoleni strażacy OSP są w gminie Walce. 

 

Jednostki posiadające co najmniej 30 uprawnionych ratowników do działań, w tym 

powyżej 10 z uprawnieniami kierowania działaniami to: OSP Odrowąż, OSP Jasiona, 

OSP Łowkowice i OSP Strzeleczki. 

 

Wyposażenie jednostek OSP – wnioski z przeglądów operacyjno-technicznych  

 

OSP w KSRG 

Oznaczenia: 

GCBA – ciężki samochód gaśniczy – 4 – 6 m3 wody w zbiorniku, 

GBA, GBM – średni samochód gaśniczy – 2 – 3 m3 wody w zbiorniku, 

GLBA – lekki samochód gaśniczy – najczęściej. poniżej 1 m3 wody w zbiorniku, 

GLM 8 – lekki samochód gaśniczy bez wody w zbiorniku, 

SRt, SLRt – samochody ratownictwa technicznego 
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Lp. Jednostka Rodzaj pojazdu 

Gmina Krapkowice 

1 OSP Kórnica  

GCBA 3/16 
GCBA 6,8/32 

SRt 

2 OSP Rogów Opolski 
GBA 2,5/16 
GCBA 6/32 

SLRt 

Gmina Zdzieszowice 

1 OSP Jasiona 
GBA 2,5/16 
GBA 2,5/16 

2 OSP Żyrowa 
GBA 2,5/16 

GLBA 0,4/1 

Gmina Gogolin 

1 OSP Kamień Śląski 
GBA 2,5/16 

GLBA 0,1/0,1 

2 OSP Obrowiec 
GBA 4,5/35 
GBM 2,5/8 

3 OSP Odrowąż 
GBA 2,5/24 
GCBA 5/24 

Gmina Strzeleczki 
1 OSP Łowkowice GBA 3/16 

2 OSP Strzeleczki 
GBA 3/16 

GCBA 6/32 

Gmina Walce 

1 OSP Stradunia 
GCBA 3,5/16 

GBARt 0,5/0,3 

 

 

Jednostki włączone do KSRG posiadają wyposażenie wymagane podczas włączania 

jednostek do systemu. Trzy jednostki mają tylko jeden samochód średni bądź ciężki. 

W OSP Stradunia znajduje się lekki zestaw hydrauliczny kombi. W OSP Żyrowa lekki 

zestaw hydrauliczny kombi uzupełniono nożycami hydraulicznymi S 311e. 

 

OSP spoza KSRG 

Lp. Jednostka Rodzaj pojazdu 

Gmina Krapkowice 
1 OSP Dąbrówka Górna GLBA 0,1/0,1 

2 OSP Pietna GLBA 0,1/0,1 

3 OSP Steblów GLBA 1/8 

4 OSP Ściborowice GLBA 0,5/8 

5 OSP Żużela 
GCBA 6/32 

GLBA 0,1/0,2 

6 OSP Żywocice GLBA  0,1/0,1 

Gmina Zdzieszowice 

1 OSP Januszkowice 
GBA 2,5/16 

GLBA 0,1/0,1 

2 OSP Krępna 
GBA 2,5/16 

GLM 8 

3 OSP Rozwadza  
GBM 2,5/8 

GLBA 0,2/0,4 
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Gmina Gogolin 

1 OSP Gogolin 
GBM 2,5/8 

GLBA 0,45/1 

2 OSP Górażdże 
GCBA 5/24 

GBA 2,5/16 

3 OSP Zakrzów GBA 2/24 

Gmina Strzeleczki 
1 OSP Dobra GBA 2,5/16 

3 OSP Moszna GBA 2,5/16 

4 OSP Pisarzowice GBA 0,8/16 

5 OSP Racławiczki GBA 2,8/16 

6 OSP Smolarnia GBA 2,5/16 

7 OSP Ścigów GBA 2,5/16 

8 OSP Zielina GBA 2,6/16 

Gmina Walce 
1 OSP Brożec GLM 8 

2 OSP Dobieszowice GLM 8 

3 OSP Grocholub GLM 8 

4 OSP Kromołów GLBA 0,5/0,5 

5 OSP Rozkochów GBA 2,5/16 

6 OSP Walce 
GBAM 2/8+8 
GCBA 6/32 

7 OSP Zabierzów GBM 2,5/8  

 

 

W 16 jednostkach znajdują się co najmniej średnie samochody gaśnicze. Pięć jednostek 

posiada urządzenia hydrauliczne, głównie lekkie zestawy. 

 

GMINA KRAPKOWICE: 

W Gminie Krapkowice zdecydowanie najlepiej do zdarzeń przygotowane są jednostki 
włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Budowa remizy w Rogowie 
Opolskim jest najważniejsza inwestycją na terenie gminy w zakresie działań 
przeciwpożarowych. Pozostałe jednostki funkcjonują jako jednostki lokalnego działania 
wspomagające system ratowniczo-gaśniczy gminy w zakresie ograniczonych działań 
ratowniczych w czasie pożarów oraz działań zabezpieczających.  
Zwraca uwagę rozwój jednostki OSP Żużela, która systematycznie jest rozwijana zarówno 
w zakresie ilości strażaków uprawnionych do działań jak i sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
W zakresie infrastruktury na chwilę obecną najtrudniej przedstawia się sytuacja w OSP 
Żywocice i OSP Dąbrówka Górna, gdzie zbyt małe remizy nie pozwalają komfortowo 
przechowywać sprzętu ani przygotować się do działań. 
W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę wiek samochodów ratowniczych 
w OSP Kórnica. Jednostka potrzebuje nowszego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego 
Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:  

 OSP Kórnica: Jedna z najlepszych jednostek w powiecie, bardzo dobrze 
wyposażona w pojazdy,  sprzęt pożarniczy oraz uzbrojenie osobiste. Posiada dwie remizy, 
które są bardzo dobrze przygotowane, dzięki czemu strażacy z dwóch części wsi mogą 
szybciej podjąć działania. Jako jedyna posiada samochód stricte ratownictwa 
technicznego, a także ciężki i średni samochód gaśniczy. Jest przygotowana 
do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, 
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ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka posiada 
dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających dobre 
przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych 
do udzielania kwalifikowanej pomocy. Warto zwrócić uwagę, że średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy pierwszego rzutu ma już 39 lat .W zakresie ratownictwa medycznego 
jednostka osiągnęła poziom A. OSP Kórnica została ujęta w sieci jednostek realizujących 
zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych 
na poziomie podstawowym.  

  OSP Rogów Opolski: Druga jednostka włączona do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego to również czołowa jednostka powiatu. Posiada dobrze 
wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dwa samochody uzupełniające 
ten samochód tj. ciężki samochód gaśniczy i lekki samochód ratownictwa technicznego. 
Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa 
medycznego, ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych. 
Charakteryzuje ją duża ilość uprawnionych do działań i  dobrze przeszkolonych strażaków 
oraz dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy oraz ochrony osobistej. Zwraca uwagę duża 
ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. Obecnie budowana 
jest nowa remiza dla jednostki. W związku z umiejscowieniem blisko Odry należy 
rozważyć doposażenie jednostki w ponton. W zakresie ratownictwa medycznego 
jednostka osiągnęła poziom A.  OSP Rogów Opolski została ujęta w sieci jednostek 
realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-
ratowniczych na poziomie podstawowym. 

 OSP Dąbrówka Górna: Jednostka przygotowana głównie do działań pomocniczych 
podczas działań gaśniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka 
posiada dużą ilość dobrze przeszkolonych ludzi. Mała remiza jest zagospodarowywana 
przez druhów w sposób robiący duże wrażenie. Zwraca uwagę duża ilość ratowników 
uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy W zakresie ewentualnego rozwoju 
jednostki należałoby w pierwszej kolejności rozważyć rozbudowę remizy na tyle żeby 
mogła ona zmieścić samochód ze zbiornikiem wody.    

 OSP Pietna: Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy oraz ponton. 
Wyposażenie jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu 
działań gaśniczych oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy 
to niski stan osobowy jednostki, brak choćby podstawowego zestawu do ratownictwa 
medycznego. 

 OSP Steblów: Jednostka dobrze wyposażona, posiadająca dużą ilość 
przeszkolonych ludzi. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania 
kwalifikowanej pomocy Przygotowana do prowadzenia działań związanych z usuwaniem 
klęsk żywiołowych oraz rozpoczęcia działań gaśniczych. W zakresie rozwoju jednostki 
należałoby rozważyć sprowadzenie do jednostki  średniego samochodu pożarniczego 
z większym zbiornikiem wodnym. 

 OSP Ściborowice: Jednostka posiadająca lekki samochód gaśniczy. Wyposażenie 
jednostki pozwala na pomoc jednostkom systemowym w prowadzeniu działań gaśniczych 
oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Największe problemy to niski stan osobowy 
jednostki, brak choćby podstawowego zestawu do ratownictwa medycznego.  

 OSP Żużela: Jednostka posiadająca dwa samochody ratownicze, w tym jeden ciężki 
samochód gaśniczy. W ostatnich latach w tej jednostce odnotowano jeden z większych 
skoków jakościowych w powiecie. Jednostka posiada dużą liczbę strażaków uprawnionych 



Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok 

 

 

KP PSP w Krapkowicach Strona 15 
 

do działań. Brakuje na chwilę obecna jeszcze kilku strażaków z uprawnieniami 
do kierowania działaniami. Jednostka została doposażona w sprzęt do ratownictwa 
medycznego. Przygotowana głównie do działań gaśniczych oraz usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, a także rozpoczęcia działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

 OSP Żywocice: Jednostka podobnie jak ww. przygotowana do działań 
pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka mieści się 
w stosunkowo małej remizie gdzie istnieje problem z rozmieszczeniem sprzętu 
pożarniczego. Posiada dużą ilość strażaków, jednak brakuje wśród nich przeszkolonych 
dowódców. Wyposażona jest w lekki samochód oraz ponton. 

 

GMINA ZDZIESZOWICE: 

W jednostkach z gminy Zdzieszowice zwraca uwagę fakt bardzo dobrego wyposażenia 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, choć zauważyć należy przypadki nielegalizowania sprzętu 
używanego przy działaniach ratowniczych. Na terenie gminy funkcjonują już dwie jednostki 
włączone do ksrg: OSP Jasiona oraz włączona w grudniu ubiegłego  roku OSP Żyrowa. 
Dwie jednostki OSP Januszkowice i Krępna prezentują podobny stopień przygotowania 
do działań ratowniczych. Zdecydowanie odstaje od nich przeżywająca poważny kryzys 
jednostka OSP Rozwadza 
W zakresie infrastruktury jednostki posiadają dobre warunki. We wszystkich jednostkach 
wymieniono na nowe bramy garażowe.  
W zakresie gospodarki samochodowej w bieżącym roku nie wymieniano samochodów. 
Najwięcej uwag budzi lekki samochód OSP Żyrowa i średni OSP Krępna. 
Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:  

 OSP Jasiona: Jedna z najlepszych jednostek w powiecie, bardzo dobrze 
zorganizowana. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych 
oraz  ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego i działań 
poszukiwawczo – ratowniczych. W skład jednostki wchodzi spora grupa strażaków 
z cywilnymi uprawnieniami nurkowymi. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Jednostka 
posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających 
bardzo dobre przeszkolenie pożarnicze. Jednostka została niedawno doposażona 
w sprzęt hydrauliczny oraz łódź ratowniczą. Pomimo dużej ilości ratowników jednostka 
zanotowała najwięcej zdarzeń w których zastęp nie wyjechał po zaalarmowaniu. 
W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom A. OSP Jasiona została 
ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego, 
ratownictwa wodnego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie 
podstawowym. 

 OSP Żyrowa: Jednostka włączona w grudniu 2017 roku do ksrg. Posiada dobrze 
wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz pomocniczy lekki samochód 
gaśniczy. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz  
wstępnych działań z zakresu ratownictwa technicznego a także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Stan remizy jest na wysokim 
poziomie. Jednostka została niedawno doposażona w sprzęt hydrauliczny. Członkowie 
prowadzą działania w kierunku przygotowania JOT-u do prowadzenia działań z zakresu 
ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Największe problemy: stan 
techniczny samochodu GLM Ford. OSP Żyrowa w najbliższym czasie zostanie ujęta 
w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa wysokościowego 
na poziomie podstawowym. 
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 OSP Januszkowice: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania 
gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań 
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Posiada bardzo 
dobrze przygotowana remizę. Wyposażona jest w dwa samochody: średni samochód 
gaśniczy i lekki samochód ratowniczo-techniczny, a także dwie łodzie. w jednostce duża 
liczna strażaków jest uprawnionych do działań. 

 OSP Krępna: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz podjęcia działań na wodzie. Wyposażona jest 
w średni samochód gaśniczy, pomocniczy lekki samochód oraz łódź silnikową.  

 OSP Rozwadza: Jedna z najsłabszych organizacyjnie jednostek w powiecie. 
Pomimo całkiem niezłego wyposażenia technicznego jednostki. Jednostka przygotowana 
do prowadzenia czynności pomocniczych podczas gaszenia pożarów i usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Największe problemy: Mała liczba strażaków uprawnionych do działań 
którzy w dodatku nie wykraczają ponad przeszkolenia podstawowe. Strażacy jednostki nie 
kontrolują kwestii legalizacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.  

Na zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy wpływa również znajdująca się 
w Zdzieszowicach Jednostka Ratownicza Zakładów Koksowniczych, która 
w regulaminie organizacyjnym jednostki przyjęła udział w zdarzeniach ratowniczo-
gaśniczych w których zagrożone jest życie ludzkie na terenie Miasta i Gminy 
Zdzieszowice. 
 
GMINA GOGOLIN: 

Jednostki z gminy Gogolin przynależą do grupy najlepiej zorganizowanych jednostek 
powiatu. Zauważyć należy, że jednostki wspomagające ksrg nie odstają wyposażeniem 
i przygotowaniem od jednostek włączonych do systemu.  
W kilku jednostkach wiodące role pełnią strażacy PSP będący członkami czynnymi. 
Pozwala to na podnoszenie poziomu jednostek. W gminie działa duża liczba strażaków 
po podstawowym przeszkoleniu strażaków ratowników OSP. Strażacy chętnie biorą udział 
w szkoleniach specjalistycznych i dowódczych. 
Jednostki włączone do ksrg wyposażone są w nowe samochody pierwszego rzutu. 
W zakresie infrastruktury stan remiz jednostek przedstawia się najlepiej w powiecie.  
. 
 
Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:  

 OSP Kamień Śląski: Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. Jednostka przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych 
i ratownictwa technicznego i medycznego. Charakteryzuje ją duża ilość przeszkolonych 
i uprawnionych do działań strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy oraz 
ochrony osobistej. Posiada bardzo dobrze przygotowana remizę. Wyposażona jest 
w dobrze uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy i ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom AB. 

 OSP Obrowiec: Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz działań 
z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego i wodnego. Jednostka posiada dużą 
ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych. Wyposażona jest w dobrze 
uzbrojony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, wysłużony średni samochód gaśniczy 
łódź silnikową i ponton. W zakresie ratownictwa medycznego jednostka osiągnęła poziom 
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A. OSP Obrowiec została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu 
ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. 

 OSP Odrowąż: Najlepsza na chwilę obecną jednostka w powiecie, bardzo dobrze 
zorganizowana. Jest przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych 
oraz  ratownictwa technicznego, wodnego, medycznego i działań poszukiwawczo-
ratowniczych. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Wyposażona jest w nowy średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy, ciężki samochód gaśniczy, łódź i ponton. Jednostka 
posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających 
bardzo dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników 
uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. W zakresie ratownictwa medycznego 
jednostka osiągnęła poziom AB. OSP Odrowąż została ujęta w sieci jednostek 
realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego, ratownictwa technicznego i działań 
poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym. 

 OSP Gogolin: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. 
Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. 

 OSP Górażdże: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania 
gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań 
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania 
kpp. Wyposażona jest w średni samochód ratowniczo-gaśniczy i ciężki samochód 
gaśniczy. 

 OSP Zakrzów: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Posiada dużą liczbę strażaków uprawnionych 
do działań. W dalszym rozwoju jednostki należałoby w pierwszej kolejności rozważyć 
doposażenie jednostki w sprzęt ratownictwa medycznego, tak aby można było prowadzić 
działania zgodnie z procedurami kpp. 

 

GMINA STRZELECZKI: 

Jednostki z gminy Strzeleczki należą do grupy najlepiej zorganizowanych jednostek 
powiatu. Dwie jednostki OSP zostały włączone do ksrg. Jednostki wspomagające ksrg 
wyróżniają się wśród jednostek powiatu. Wszystkie jednostki, za wyjątkiem OSP Ścigów, 
przygotowane są do prowadzenia działań gaśniczych. Ratownictwo techniczne oparte jest 
na jednostkach systemowych oraz OSP Zielina. 
W kilku jednostkach wiodące role pełnią strażacy PSP będący członkami czynnymi. 
Pozwala to na podnoszenie poziomu jednostek. W gminie Strzeleczki na chwilę obecna 
jest najwięcej strażaków ochotników uprawnionych do działań.  
W zakresie infrastruktury skupiono się na bieżącym utrzymaniu remiz. Największy problem 
stanowi remiza OSP Moszna, która znajduje się na terenie stadniny koni, w związku 
z czym syrena alarmowa została przeniesiona na budynek domu prywatnego. 
W zakresie gospodarki samochodowej w bieżącym roku należy odnotować zakup dwóch 
nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek włączonych 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przekazanie średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z OSP Łowkowice do OSP Smolarnia. 
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Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:  

 OSP Strzeleczki: Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego.  Jednostka przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych 
i ratownictwa technicznego i medycznego. Charakteryzuje ją duża ilość przeszkolonych 
i uprawnionych do działań strażaków oraz dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy oraz 
ochrony osobistej. Podkreślić należy dużą ilość strażaków przeszkolonych w ramach 
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy i ciężki samochód gaśniczy. W zakresie ratownictwa 
medycznego jednostka osiągnęła poziom A.  

 OSP Łowkowice: Jednostka bardzo dobrze zorganizowana. Jest przygotowana 
do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz  ratownictwa technicznego 
i udzielania kpp. Stan remizy jest na wysokim poziomie. Jednostka posiada dużą ilość 
strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających bardzo dobre 
przeszkolenie pożarnicze. Jest to jedyna jednostka włączona do ksrg na terenie powiatu 
która posiada tylko jeden samochód pożarniczy. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy i ponton. OSP Łowkowice została ujęta w sieci 
jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego i ratownictwa 
wysokościowego na poziomie podstawowym. 

 OSP Dobra: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Jednostka posiada dużą liczbę 
przeszkolonych strażaków, także w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy. 

 OSP Moszna: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Posiada stosunkowo niewielką 
liczbę strażaków w JOT. Największy problemem jednostki związany jest 
z umiejscowieniem remizy i syreny alarmowej. Wyposażona jest w średni samochód 
gaśniczy. 

 OSP Pisarzowice: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania 
gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań 
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednostka która w ostatnich latach 
osiągnęła bardzo duży skok jakościowy. Wyróżnia się dużą ilością ratowników 
uprawnionych do działań. Brakuje jeszcze przeszkolonych dowódców. W dalszym rozwoju 
jednostki należałoby w pierwszej kolejności rozważyć doposażenie jednostki w sprzęt 
ratownictwa medycznego, tak aby można było prowadzić działania zgodnie z procedurami 
kpp.  Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy. 

 OSP Racławiczki: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania 
gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań 
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Posiada bardzo 
dobrze przygotowana remizę. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy. 

 OSP Smolarnia: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania 
gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań 
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. W związku 
z umiejscowieniem jednostki w okolicach ruchliwej drogi wojewódzkiej oraz z dala 
od jednostek włączonych do ksrg w dalszym rozwoju jednostki należałoby w pierwszej 
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kolejności rozważyć doposażenie jednostki lekki sprzęt hydrauliczny.  Wyposażona jest 
w średni samochód gaśniczy. 

 OSP Ścigów: Najmniejsza, pod względem ilości osób w JOT, jednostka w powiecie. 
Jednostka przygotowana do prowadzenia czynności pomocniczych podczas gaszenia 
pożarów. Bardzo mała (najmniejsza w powiecie) liczba strażaków. Brak przeszkolonych 
dowódców. Wyposażona jest w średni samochód gaśniczy. 

 OSP Zielina: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego i udzielania kpp. 
Jednostka posiada dużą liczbę strażaków przeszkolonych w ramach udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w dobrze uzbrojony średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy. 

 

GMINA WALCE: 

Jednostki z gminy Walce posiadają najmniejszą liczbę strażaków uprawnionych do działań 
ratowniczo-gaśniczych. Poważne zastrzeżenia budzi ilość przeszkolonych dowódców oraz 
mała liczba ratowników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na chwilę obecna 
sytuacja ta nie dotyczy tylko OSP Kromołów. Mała ilość jednostek jest wyposażonych 
w specjalistyczny sprzęt pożarniczy. Jednostce OSP Stradunia, włączona do ksrg, 
zdecydowanie wyróżnia się na gminie wyposażeniem i wyszkoleniem. Kolejne dwie 
jednostki które posiadają większą liczbę przeszkolonych strażaków to OSP Walce i OSP 
Kromołów.  
W zakresie infrastruktury skupiono się na bieżącym utrzymaniu remiz.  
W zakresie gospodarki samochodowej zwraca uwagę fakt, że połowa jednostek w gminie 
posiada lekkie samochody gaśnicze. 
 
Przedstawiam poniżej ocenę stanu przygotowania jednostek:  

 OSP Stradunia: Jedyna jednostka z gminy włączona do ksrg. Najlepiej 
zorganizowana i wyposażona jednostka w gminie. Jest przygotowana do prowadzenia 
samodzielnych działań gaśniczych oraz  rozpoczęcia działań z zakresu ratownictwa 
technicznego i udzielania kpp. Mała ilość ratowników z zakresu udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy znacznie obniża możliwości tej jednostki. Jednostka rozpoczęła starania 
o doposażenie w zakresie ratownictwa wodnego, co w związku z lokalizacja blisko Odry 
jest dobrym kierunkiem rozwoju. Jednostka, jako jedyna w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym na powiecie, posiada tylko lekkie urządzenie hydrauliczne kombi. W pierwszej 
kolejności należałoby doposażyć jednostkę w mocniejszy sprzęt hydrauliczny. 
Wyposażona jest w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, średni samochód ratowniczo-
gaśniczy oraz łódź silnikową. 

 OSP Brożec: Jednostka wspomagająca ksrg, przygotowana do działań 
pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tylko jedna osoba posiada 
uprawnienia dowódcy, brak ratowników w zakresie kpp. Wyposażona jest w lekki 
samochód. 

 OSP Dobieszowice: Jednostka wspomagająca ksrg. Jest to jedna z najsłabszych 
jednostek w powiecie. Odstąpiono od przeglądu w związku z brakiem remizy oraz 
wycofaniem jednostki z podziału bojowego. W jednostce jest tylko 8 osób uprawnionych 
do działań, żadna z tych osób nie posiada uprawnień dowódcy OSP. Wyposażona jest 
w lekki samochód. 
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 OSP Grocholub: Jednostka wspomagająca ksrg, przygotowana do działań 
pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Posiadająca bardzo ładną, 
zadbaną remizę. Wśród ratowników nie ma osób uprawnionych do kierowania działaniami 
ani ratowników kpp. Wyposażona jest w lekki samochód. 

 OSP Kromołów: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania 
gaśnicze do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań 
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz udzielania kpp. Jednostka która 
poczyniła w ostatnich latach największe postępy w gminie. Rozwinęła się zarówno 
w zakresie organizacyjnym jak również przygotowania jednostki do działań ratowniczo-
gaśniczych. Posiada największa na tą chwilę liczbę osób uprawnionych do działań 
w gminie, jak i największą liczbę ratowników kpp. Została także doposażona w sprzęt 
która zwiększa zakres jej możliwości. Największym problemem jednostki jest brak 
średniego samochodu gaśniczego, jak również odpowiednio dużej remizy. Wyposażona 
jest w lekki samochód gaśniczy. 

 OSP Rozkochów: Jednostka wspomagająca ksrg, przygotowana do prowadzenia 
działań pomocniczych podczas gaszenia pożarów a także do działań podczas usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. Jednostka posiada małą liczbę ratowników uprawnionych 
do działań. Brakuje strażaków z wyszkoleniem dowódczym i ratowników kpp. Wyposażona 
jest w średni samochód gaśniczy. 

 OSP Walce: Jednostka wspomagająca ksrg, zdolna rozpocząć działania gaśnicze 
do czasu przybycia następnych sił. Jednostka przygotowana także do działań podczas 
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Posiada dużą liczbę strażaków uprawnionych 
do działań. Stosunkowo mało osób posiada szkolenia specjalistyczne.  Wyposażona jest 
w średni samochód gaśniczy i ciężki samochód gaśniczy. 

 OSP Zabierzów: Jednostka wspomagająca ksrg, przygotowana do działań 
pomocniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tylko jedna osoba posiada 
uprawnienia dowódcy, brak ratowników w zakresie kpp. Wyposażona jest w średni 
samochód gaśniczy. 
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Teren chroniony JRG Krapkowice obejmuje teren powiatu krapkowickiego oraz wynikające 

z porozumień dodatkowe tereny chronione: 

 powiat prudnicki: miejscowości Rzepcze, Kierpień. 

  Autostrada A-4: Odcinek od Węzła Opole Południe (244+237 km) do zjazdu 
Kędzierzyn-Koźle (272+962 km) w kierunku na Katowice oraz od wjazdu 
alarmowego „Zakrzów” (259+210 km) do wyjazdu alarmowego „Ochodze 
(231+210 km) w kierunku na Wrocław 

Na podstawie porozumienia teren miejscowości Januszkowice zabezpiecza interwencyjnie 

JRG nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Mapa prawdopodobnych czasów dojazdu jednostki przy założeniu 2 minutowego. czasu 

wyjazdu zakłada, że czas dojazdu zastępu JRG może przekraczać 15 minut 

w następujących miejscach powiatu: 

 Gmina Krapkowice: południowo-zachodni kraniec gminy z miejscowościami Kórnica 
i Nowy Dwór Prudnicki; 

 Gmina Zdzieszowice: południowa i zachodnia część gminy z miejscowościami: 
Zdzieszowice, Januszkowice, Żyrowa, Jasiona i Oleszka; Miejscowość Januszkowice 
operacyjnie zabezpiecza JRG 2 Kędzierzyn-Koźle. 

 Gmina Gogolin: północno-wschodni kraniec gminy z miejscowością Kamień Śląski; 

 Gmina Strzeleczki: południowa i zachodnia część gminy z miejscowościami: 
Pisarzowice, Wawrzyńcowice, Kujawy, Zielina, Moszna, Ścigów, Racławiczki, 
Dziedzice, Smolarnia; 
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 Gmina Walce: część gminy z wyłączeniem położonych na północy gminy 
miejscowościami: Stradunia i Brożec; 

 

Mapa prawdopodobnych czasów dojazdu jednostek przy założeniu 5 minutowego czasu 

wyjazdu zakłada, że czas dojazdu zastępów OSP w KSRG może przekraczać 15 min. 

w następujących miejscach powiatu: 

 Gmina Krapkowice: brak takich miejsc; 

 Gmina Zdzieszowice: miejscowość Januszkowice; 

 Gmina Gogolin: brak takich miejsc; 

 Gmina Strzeleczki: miejscowość Smolarnia; 

 Gmina Walce: miejscowości Zabierzów i Ćwiercie. 
 
Analiza czasów wyjazdu jednostek ksrg 
 

Lp. 

Powia

t Gmina Nazwa jednostki 

Średni czas 

wyjazdu  

[min] 

Średni czas 

wyjazdu w gminie 

[min] 

Średni czas 

wyjazdu w 

powiecie [min] 

1 krapkowicki JRG Krapkowice 1 1 1 

2 

k
ra

p
k
o
w

ic
k
i 

Gogolin 

OSP Kamień 

Śląski 
3 

3 

3 

3 OSP Obrowiec 3 

4 OSP Odrowąż 3 

5 

Krapkowice 

OSP Kórnica 3 

3 
6 

OSP Rogów 

Opolski 
3 

7 
Strzeleczki 

OSP Łowkowice 2 
3 

8 OSP Strzeleczki 5 

9 Walce OSP Stradunia 5 5 

10 
Zdzieszowice 

OSP Jasiona 3 
4 

11 OSP Żyrowa 4 

 

Analiza czasów wyjazdu jednostek wykazuje, że przyjęte w mapach prawdopodobnych 

czasów dojazdu założenie, że jednostki wyjeżdżają po 5 minutach jest założeniem 

właściwym 
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IV. STATYSTYKA ZDARZEŃ W POWIECIE KRAPKOWICKIM 
 

Zestawienie interwencji za rok poddany analizie w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 

w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego  

 

Powiat/Gmina 

RODZAJ ZDARZENIA 
      

Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe 

rok 
 

rok 
 

rok 
 

rok 
 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Gogolin 135 191 34 49 95 132 6 10 

Krapkowice 247 333 60 103 163 204 24 26 

Strzeleczki 71 95 18 20 51 73 2 2 

Walce 38 44 10 12 28 31 0 1 

Zdzieszowice 144 167 57 60 77 97 10 10 

 Powiat krapkowicki 635 830 179 244 414 537 42 49 

 Wzrost[%] do roku ubiegłego - 30,7 % - 36,3 % - 29,7 % - 16,7 % 

 

W 2017 roku nastąpił wzrost liczby zdarzeń, zarówno ilości pożarów jak i miejscowych 

zagrożeń. Wzrost liczby odnotowanych pożarów spowodowany był przede wszystkim 

większa ilością zgłaszanych pożarów traw, wzrost liczny miejscowych zagrożeń to głównie 

efekt większej ilości związanych z działaniami silnych wiatrów. 

 

Zestawienie zdarzeń według rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału 

administracyjnego  

Powiat / gmina 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ 

R
A

Z
E

M
 

m
ałe 
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ie 

d
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że 
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 d
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że 
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E

M
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że 

g
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czn
e 

R
azem

 

Z
ło

śliw
e 

W
 d

o
b

rej w
ierze 

Z
 in

st. w
y
k

r. 

Ogółem zdarzeń 

Gogolin 49 48 1 0 0 132 13 117 2 0 0 10 0 8 2 191 

Krapkowice 103 99 4 0 0 204 35 167 2 0 0 26 3 19 4 333 

Strzeleczki 20 20 0 0 0 73 8 64 1 0 0 2 0 2 0 95 

Walce 12 11 1 0 0 31 7 23 1 0 0 1 0 1 0 44 

Zdzieszowice 60 59 1 0 0 97 10 86 1 0 0 10 0 9 1 167 

Powiat krapkowicki 244 237 7 0 0 537 73 457 7 0 0 49 3 39 7 830 

 

Większość pożarów to pożary małe, natomiast zdarzenia związane z miejscowymi 

zdarzeniami mają głównie charakter lokalny. Zdecydowanie najwięcej zdarzeń miało 

miejsce w gminie Krapkowice. Kolejno porównywalnie Zdzieszowice i Gogolin, mniej 

w Strzeleczkach oraz zdecydowanie najmniej w Walcach.  
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Zestawienie zdarzeń według rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału 

administracyjnego wraz z przedstawieniem ilości zdarzeń gdzie jednostki OSP 

samodzielnie realizowały zadania. 

 

 

Podział 

administracyjny 

Pożar (P) Miejscowe 

zagrożenie (MZ) 

Alarm fałszywy 

(AF) 

OGÓŁEM 

Udział 

tylko OSP 

RAZEM Udział 

tylko OSP 

RAZEM Udział 

tylko OSP 

RAZEM Udział 

tylko OSP 

RAZEM 

Gogolin 7 49 68 132 1 10 76 191 

Krapkowice 20 103 69 204 3 26 92 333 

Strzeleczki 10 20 42 73 0 2 52 95 

Walce 3 12 15 31 1 1 19 44 

Zdzieszowice 32 60 55 97 4 10 91 167 

powiat krapkowicki 72 244 249 537 9 49 330 830 

 

Jednostki ochotnicze samodzielnie gasiły pożary małe, głównie w gminie Zdzieszowice 

gdzie wystąpiło stosunkowo dużo pożarów traw. Usuwały także skutki dużej ilości  

lokalnych miejscowych zagrożeń, głównie wiatrołomów. 

 

Zestawienie ilości zdarzeń w rozbiciu na godzinę zauważenia zdarzenia. 

 

Podział administracyjny 

ZAUWAŻENIE ZDARZENIA 

od 00:01 do 

06:00 

od 06:01 do 

09:00 
od 09:01 do 15:00 od 15:01 do 20:00 od 20:01 do 24:00 

Gogolin 11 20 53 64 33 

Krapkowice 19 32 76 130 50 

Strzeleczki 8 8 31 28 18 

Walce 4 5 17 11 6 

Zdzieszowice 7 11 48 70 21 

powiat krapkowicki 49 76 225 303 128 

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w godzinach popołudniowych. Ponad 63% miało miejsce 

między godzina 09.00 a 20.00 
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Zestawienie interwencji w rozbiciu na miesiące. 

 

LP. Miesiąc Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

OGÓŁEM 

ZDARZEŃ 

1 Styczeń 17 25 2 44 

2 Luty 20 36 3 59 

3 Marzec 49 19 5 73 

4 Kwiecień 40 54 9 103 

5 Maj 7 69 4 80 

6 Czerwiec 12 70 4 86 

7 Lipiec 14 90 7 111 

8 Sierpień 31 32 8 71 

9 Wrzesień 10 30 1 41 

10 Październik 14 74 2 90 

11 Listopad 11 12 2 25 

12 Grudzień 19 26 2 47 

 
RAZEM: 244 537 49 830 

Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącach w których na terenie Europy wystąpiły 

orkany, czyli lipiec i październik oraz w miesiącu zwiększonego wypalania traw czyli 

kwietniu 

 

 

Inne dane operacyjne pozwalające opisać gotowość operacyjną z podziałam na rodzaj 

zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność. 

 

Rodzaj miejscowych zagrożeń: 

 

 

 

    RODZAJ MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

LP. Podział administracyjny 
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1 krapkowicki 195 24 5 122 14 3 0 4 0 83 0 0 17 46 

2 Gogolin 54 3 1 24 3 0 0 0 0 21 0 0 2 15 

3 Krapkowice 48 9 0 49 10 2 0 3 0 33 0 0 9 14 

4 Strzeleczki 28 10 2 10 0 0 0 0 0 13 0 0 1 11 

5 Walce 9 1 2 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 

6 Zdzieszowice 56 1 0 32 1 1 0 1 0 10 0 0 5 3 

RAZEM:   195 24 5 122 14 3 0 4 0 83 0 0 17 46 
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Rodzaj miejscowych zagrożeń usuniętych wyłącznie przez jednostki OSP: 

 

 

Jednostki ochotnicze samodzielnie są dysponowane głównie do usunięcia skutków wichur 

lub opadów deszczy. 

 

Analiza czasu przybycia podmiotów ratowniczych do zdarzeń w 2017 roku 

 

. Czas przybycia do zdarzeń w relacji do ilości zdarzeń 

 

  

    RODZAJ MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

LP. Podział administracyjny 
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1 krapkowicki 135 17 4 93 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 

2 Gogolin 37 3 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Krapkowice 28 5 0 34 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

4 Strzeleczki 20 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

5 Walce 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Zdzieszowice 43 1 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

RAZEM: 
 

135 17 4 93 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 

    CZAS PRZYBYCIA PODMIOTÓW RATOWNICZYCH  

    w godz. 06:01-20:00 

w godz. 20:01-06:00 

  

    

w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce 

zdarzenia  

w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce 

zdarzenia  

L

P. 

Podział 

administracyjny 

do 5 

min. 

6-10 

min. 

11-15 

min. 

16-20 

min. 

21-30 

min. 

>30 

min. 

do 5 

min. 

6-10 

min. 

11-15 

min. 

16-20 

min. 

21-30 

min. 

>30 

min. 

1 krapkowicki 96 248 183 32 22 13 28 90 52 12 4 1 

2 Gogolin 20 70 37 6 2 0 4 23 14 4 1 0 

3 Krapkowice 51 107 58 7 7 5 13 46 11 2 0 0 

4 Strzeleczki 3 30 22 8 3 1 9 9 6 0 2 0 

5 Walce 6 14 12 1 0 0 1 3 6 0 0 0 

6 Zdzieszowice 16 27 54 10 10 7 1 9 15 6 1 1 

RAZEM:  96 248 183 32 22 13 28 90 52 12 4 1 
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Czas przybycia do zdarzeń w procentowej ilości zdarzeń 

 

W roku 2017 czas dojazdu do zdarzenia do 15 min. zanotowano w 88,8% (w godz. 06.01 

– 20.00) i 90,9% (w godz.20.01 – 06.00) zdarzeń. W poszczególnych gminach ten wynik 

przedstawiał się następująco: Krapkowice: 91,9% i 97,3%; Zdzieszowice: 78,2% i 75,8%; 

Gogolin 94,1% i 89,1%; Strzeleczki 82,1% i 92,3% oraz Walce 97% i 100%. Różnica 

wynika głównie z faktu wystąpienia na terenie Zdzieszowice większej ilości zdarzeń typu 

pożary suchej trawy, połamane konary drzew do których dysponowano lokalne jednostki 

OSP. Zdarzenia do których czas dojazdu wyniósł więcej niż 15 minut to głównie zdarzenia 

związane z mniejszym bezpośrednim zagrożeniem typu: podtopienia, zwisające konary 

lub przechylone drzewa, roje lub gniazda owadów błonkoskrzydłych. Zdarzenia 

o najdłuższym czasie dojazdu to poszukiwania z policją osób zaginionych. Policja podczas 

zgłoszenia do SKKP jako służba wiodąca ustala czas przybycia do punktu koncentracji. 

W 2017 roku przez teren powiatu przeszły trzy orkany, a także miały miejsce gwałtowne 

opady deszczu, które skutkowały podtopieniami posesji. W związku z dużą liczbą zdarzeń 

w tym samym czasie wystąpiła konieczność tzw. kolejkowania zdarzeń, a co za tym idzie 

wydłużenia czasu dojazdu jednostki ochrony przeciwpożarowej do miejsca zdarzenia. 

Taka sytuacja związana jest poniekąd ze zmianą podejścia do określania statystyki 

zdarzeń. Obecnie z każdej zalanej posesji sporządza się osobną informację ze zdarzenia 

pomimo tego, że przyczyna zdarzenia jest wspólna, te same zastępy pod tym samym 

dowództwem usuwają skutki zdarzenia. Podczas wyżej wymienionych zdarzeń najmniej 

ucierpiała Gmina Walce, stąd bardzo dobra statystka odzwierciedlająca czasy dojazdu 

jednostek z tej gminy na miejsce zdarzenia. 

  

    

CZAS PRZYBYCIA 

PODMIOTÓW RAT.                   

    w godz. 06:01-20:00 w godz. 20:01-06:00 

    

w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce 

zdarzenia 

w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce 

zdarzenia 

 

Podział 

administracyjny 

do 5 

min. 

6-10 

min. 

11-15 

min. 

16-20 

min. 

21-30 

min. 

>30 

min. 

do 5 

min. 

6-10 

min. 

11-15 

min. 

16-20 

min. 

21-30 

min. 

>30 

min. 

 

Gogolin 14,8 51,9 27,4 4,4 1,5 0,0 8,7 50,0 30,4 8,7 2,2 0,0 

 

Krapkowice 21,7 45,5 24,7 3,0 3,0 2,1 18,1 63,9 15,3 2,8 0,0 0,0 

 

Strzeleczki 4,5 44,8 32,8 11,9 4,5 1,5 34,6 34,6 23,1 0,0 7,7 0,0 

 

Walce 18,2 42,4 36,4 3,0 0,0 0,0 10,0 30,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

 

Zdzieszowice 12,9 21,8 43,5 8,1 8,1 5,6 3,0 27,3 45,5 18,2 3,0 3,0 

powiat 

krapkowicki 
16,2 41,8 30,8 5,4 3,7 2,2 15,0 48,1 27,8 6,4 2,1 0,5 
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Wyjazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach 

 
Zestawienie wyjazdów za rok 2017 Gmina Krapkowice 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe Razem 

Kórnica 9 24 0 33 

Rogów Opolski 16 39 3 58 

Dąbrówka Górna 1 10 2 13 

Pietna 2 8 0 10 

Steblów 28 15 0 43 

Ściborowice 4 6 0 10 

Żużela 6 14 1 21 

Żywocice 1 12 1 14 

Ilość zdarzeń w 

Gminie Krapkowice 
103 204 26 333 

Ilość zdarzeń w 

powiecie 

krapkowickim 

244 537 49 830 

 
Zestawienie wyjazdów za rok 2017 Gmina Zdzieszowice 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe Razem 

Jasiona 18 26 5 49 

Januszkowice 6 23 0 29 

Krępna 12 9 1 22 

Rozwadza 14 5 2 21 

Żyrowa 36 32 2 70 

Ilość zdarzeń w 

Gminie 

Zdzieszowice 

60 97 10 167 

Ilość zdarzeń w 

powiecie 

krapkowickim 

244 537 49 830 

 
Zestawienie wyjazdów za rok 2017 Gmina Gogolin 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe Razem 

Kamień Śląski 2 14 0 16 

Obrowiec 4 19 0 23 

Odrowąż 15 60 3 78 

Gogolin 22 42 2 66 

Górażdże 9 16 0 25 

Zakrzów 2 11 0 13 

Ilość zdarzeń w 

Gminie Gogolin 
49 132 10 191 

Ilość zdarzeń w 

powiecie 

krapkowickim 

244 537 49 830 
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Zestawienie wyjazdów za rok 2017 Gmina Strzeleczki 

Jednostki OSP 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe Razem 

Łowkowice 11 25 0 36 

Strzeleczki 9 21 1 31 

Dobra 4 9 0 13 

Moszna 2 10 0 12 

Pisarzowice 5 2 0 7 

Racławiczki 2 3 0 5 

Smolarnia 1 6 0 7 

Ścigów 0 0 0 0 

Zielina 9 8 0 17 

Ilość zdarzeń w 

Gminie Strzeleczki 
20 73 2 95 

Ilość zdarzeń w 

powiecie 

krapkowickim 

244 537 49 830 

 
Zestawienie wyjazdów za rok 2017 Gmina Walce 

Jednostki OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe Razem 

Stradunia 7 13 0 20 

Dobieszowice 0 0 0 0 

Brożec 1 4 0 5 

Grocholub 2 1 0 3 

Kromołów 3 1 0 4 

Rozkochów 1 1 0 2 

Walce 6 15 1 22 

Zabierzów 1 0 0 1 

Ilość zdarzeń w 

Gminie Walce 
12 31 1 44 

Ilość zdarzeń w 

powiecie 

krapkowickim 

244 537 49 830 

 

 

 

Ważniejsze pożary na terenie powiatu w 2017 roku: 

 02.01 – Górażdże  ul. Fabryczna - Pożar klatki 

schodowej i mieszkania w budynku 

wielorodzinnym. Straty wyniosły ok. 50 tyś. zł. 

W działaniach brało udział 5 zastępów straży 

pożarnej. Jedna osoba została poszkodowana. 
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 07.01. – Gogolin ul. Plebiscytowa – 

Pożar poddasza budynku 

gospodarczego. Straty wyniosły ok. 

40 tyś. zł. W działaniach brało udział 

11 zastępów straży pożarnej.  

 

 

 

 

 25.01. – Krapkowice ul. 

Kolejowa – Pożar budynku 

jednorodzinnego. Straty wyniosły ok. 

300 tyś. zł. W działaniach brało udział 

14 zastępów straży pożarnej. 

 

 

 

 11.03. – Autostrada A-4, ok. Dąbrówki 

Górnej – Pożar samochodu 

ciężarowego. Straty wyniosły ok. 180 

tyś. zł. W działaniach brały udział 4 

zastępy straży pożarnej. 

 

 

 

 

 14.05. – Zdzieszowice ul. Piastów - 

Pożar mieszkania w budynku 

wielorodzinnym. Straty wyniosły ok. 3 tyś. 

zł.  W działaniach brały udział 4 zastępy 

straży pożarnej. Jedna osoba została 

poszkodowana. 

 09.06. – Krapkowice ul. Kopernika 

– Pożar poddasza budynku 

gospodarczego. Straty wyniosły 

ok. 40 tyś. zł. W działaniach brały udział 

3 zastępy straży pożarnej. 
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 07.07. – Krapkowice ul. Opolska – Pożar 

kotłowni w sklepie odzieżowym. Straty 

wyniosły ok. 200 tyś. zł. W działaniach 

brały udział 3 zastępy straży pożarnej. 

 31.07, 03.08. 05.08. – Rozwadza, 

Brożec, Ściborowice – Trzy pożary 

kombajnów zbożowych. Straty wyniosły 

ok. 70 tyś. zł. W każdym działaniu brało 

udział 4-5 zastępów straży pożarnej. 

 

 04.08. – Jasiona ul. Słoneczna – 

Pożar hali magazynowej. Straty 

wyniosły ok. 20 tyś. zł.  W działaniach 

brało udział 7 zastępów straży 

pożarnej. 

 

 

 

 

 10.08.  – Walce ul. Studzienna – Pożar 

stodoły. Straty wyniosły ok. 150 tyś. zł.  

W działaniach brało udział 9 zastępów 

straży pożarnej. Jedna osoba została 

poszkodowana. 

 

 

 

 

 26.08. – Krapkowice ul. Przybrzeżna – 

Pożar samochodu Mercedes. Straty wyniosły 

ok. 600 tyś. zł. W działaniach brał udział 

1 zastęp straży pożarnej. 
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 24.10 - Gogolin ul. Strzelecka - Pożar 

mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

Straty wyniosły ok. 10 tyś. zł.  

W działaniach brało udział 5 zastępów 

straży pożarnej. Jedna osoba zginęła. 

 

 

 

 30.12. – Krapkowice ul. 

Limanowskiego – Pożar poddasza budynku 

biurowo-produkcyjnego. Straty wyniosły ok. 

50 tyś. zł. W działaniach brało udział 

5 zastępów straży pożarnej. 

 

 

 

 

Ważniejsze miejscowe zagrożenia na terenie powiatu w 2016 roku: 

 

 01.01. – Autostrada A-4, ok. Dąbrówki 

Górnej – wypadek samochodu 

osobowego. W wyniku wypadku 

2 osoby zostały ranne. Straty wyniosły 

ok. 20 tys. zł.. W działaniach udział 

brało 5 zastępów straży pożarnej. 

 

 

 

 

 09.02. – Smolarnia – wypadek 

dwóch samochodów osobowych. 

W wyniku wypadku 2 osoby zostały 

ranne. Straty wyniosły ok. 20 tyś zł. 

W działaniach brały udział 3 zastępy 

straży pożarnej. 
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 02.03. – Rogów Opolski DK 45 

– Wypadek samochodu ciężarowego 

i osobowego. W wyniku wypadku 

zginęła jedna osoba. Straty wyniosły 

ok. 35 tys. zł.. W działaniach udział 

brało 6 zastępów straży pożarnej. 

 

 

 

 10.03. – Steblów – Wydobycie ciała 

mężczyzny ze studni. W działaniach udział 

brały 3 zastępy straży pożarnej. 

 

 20 i 26.04 – uszkodzone 

gazociągi w Gogolinie 

i w Krapkowicach. Straty wyniosły ok. 

100 tyś. zł. W obu zdarzeniach brało 

udział po trzy zastępy straży pożarnej.  

 

 

 17.05. – Krapkowice – Wydobycie ciała 

mężczyzny z Odry. W działaniach 

udział brały 3 zastępy straży pożarnej. 
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 25.05. – Zdzieszowice - zderzenie 

dwóch samochodów osobowych. 

W wyniku wypadku zginęła jedna 

osoba. Straty wyniosły ok. 20 tyś. zł. 

W działaniach udział brały 4 zastępy 

straży pożarnej. 

 

 

 

 25.05. – Krapkowice DK 45 - 

zderzenie dwóch samochodów 

osobowych i samochodu ciężarowego. 

W wyniku wypadku ranne zostały dwie 

osoby. Straty wyniosły ok. 50 tyś. zł. 

W działaniach udział brały 3 zastępy 

straży pożarnej. 

 

 25.05. – Krapkowice ul. Prudnicka - 

zderzenie dwóch samochodów 

osobowych. W wyniku wypadku ranne 

zostały dwie osoby. Straty wyniosły ok. 

800 tyś. zł. W działaniach udział brały 

3 zastępy straży pożarnej. 

 

 

 

 

 07.06. – Autostrada A-4, ok. 

Gogolina – wypadek busa i samochodu 

ciężarowego. W wyniku wypadku ranne 

zostały cztery osoby. Straty wyniosły ok. 

60 tys. zł.. W działaniach udział brały 

3 zastępy straży pożarnej. 
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 29.06. – Autostrada A-4, ok. 

Odrowąża – wypadek samochodu 

ciężarowego. W wyniku wypadku 

ranna została jedna osoba. Straty 

wyniosły ok. 150 tys. zł.. W działaniach 

udział brały 4 zastępy straży pożarnej  

 

 

 

 21.07. – Stradunia - zderzenie 

samochodów: ciężarowego, dostawczego i osobowego. W wyniku wypadku zginęła 

jedna osoba i jedna została ranna. Straty wyniosły ok. 400 tyś. zł. W działaniach 

udział brało 11 zastępów straży pożarnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.07. – Chorula - zderzenie trzech 

samochodów osobowych W wyniku 

wypadku ranne zostały trzy osoby. Straty 

wyniosły ok. 20 tyś. zł. W działaniach udział 

brały 3 zastępy straży pożarnej. 

 

 

 

 29.07. – Autostrada A-4, ok. Krapkowic – wypadek dwóch samochodów 

osobowych. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. Straty wyniosły ok. 30 

tys. zł.. W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej. 
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 27.08. – Januszkowice – 

Zsunięcie się samochodu osobowego 

do starorzecza Odry. W wyniku 

zdarzenia zginęła jedna osoba. 

W działaniach udział brało 6 zastępów 

straży pożarnej. 

 

 

 

 04.09. – Autostrada A-4, ok. Krapkowic – 

wypadek trzech samochodów osobowych. 

W wyniku wypadku ranne zostały dwie 

osoby. Straty wyniosły ok. 25 tys. zł. 

W działaniach udział brały 3 zastępy 

straży pożarnej. 

 

 

 08.09. – Zdzieszowice – 

wypadek dwóch samochodów 

osobowych. W wyniku wypadku ranne 

zostały dwie osoby. Straty wyniosły ok. 

40 tys. zł. W działaniach udział brały 

4 zastępy straży pożarnej. 

 

 02.10. – Strzeleczki – wypadek samochodu osobowego i ciągnika rolniczego. 

W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby. Straty wyniosły ok. 60 tys. zł. 

W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej. 

 02.10. – Żużela – wypadek samochodu 

osobowego. W wyniku wypadku ranne 

zostały dwie osoby. Straty wyniosły ok. 15 

tys. zł. W działaniach udział brały 

2 zastępy straży pożarnej. 

 02.10. – Dobra – wypadek trzech 

samochodów osobowych. W wyniku 

wypadku ranne zostały dwie osoby. Straty 

wyniosły ok. 40 tys. zł. W działaniach 

udział brały 4 zastępy straży pożarnej. 
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 30.05. - Jednostki ochrony 
przeciwpożarowej brały udział w 42 
zdarzeniach związanych z usuwaniem 
skutków intensywnych opadów  deszczu 
w miejscowościach Krapkowice, Steblów, 
Gogolin, Odrowąż, Żywocice, Gwoździce, 
Rogów Opolski, Górażdże oraz Dobra 
(przysiółek Nowy Bud). W działaniach 
brało udział 18 zastępów straży pożarnej 
w sile 88 strażaków. 

 07.07 - Po przejściu nawałnicy 

przez powiat Krapkowicki zastępy JRG 

Krapkowice, OSP z gminy Zdzieszowice 

oraz Gogolin dysponowane były 

do usuwania powalonych drzew i konarów 

na drogach (ok. 40 zgłoszeń). Jak również 

do pompowania zalanych pomieszczeń. 

 05-06.10. - Zastępy JRG 
Krapkowice oraz zastępy OSP: Kamień 
Śląski, Gogolin, Strzeleczki, Odrowąż, 
Górażdże, Dobra, Steblów, Żywocice, 
Zielina, Rozkochów, Racławiczki, 
Smolarnia brały udział w 23 zdarzeniach 
związanych z usuwaniem skutków 
występujących na terenie powiatu 
krapkowickiego zjawiska silnego 
i porywistego wiatru. 

 29.10. - Na terenie powiatu 

krapkowickiego w związku z orkanem 

Grzegorz jednostki ochrony 

przeciwpożarowej  brały udział w 22 

zdarzeniach, a zastęp JRG Krapkowice 

został sześciokrotnie dysponowany 

w ramach pomocy sąsiedzkiej do powiatu 

głubczyckiego.   
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V. ĆWICZENIA I MANEWRY 
 

W czerwcu 2017 roku trzy zastępy JRG Krapkowice wraz z zastępami JRG 2 

Kędzierzyn-Koźle brały udział w ćwiczeniach pk. „Fala-Zdzieszowice”. Ćwiczenia 

obejmowały: 

 wypompowywanie dużej ilości wody z zalanego obszaru; 

 ewakuacja grupy ludzi z terenu zagrożonego zalaniem. 

 

W lipcu 2017 roku dwa zastępy JRG Krapkowice wraz z zastępami JRG 2 

Kędzierzyn-Koźle brały udział w ćwiczeniach pk. „Las-Strzelce Opolskie” 

w Kędzierzynie-Koźlu. Ćwiczenia obejmowały: 

 odnalezienie ognisk pożarów w różnych oddziałach leśnych; 

 rozpoznanie miejsca i sprawienia punktu czerpania wody; 

 Przepompowanie wody na odległość do 1000 m i utrzymanie określonego 

wydatku wody. 

 

W sierpniu 2017 roku jeden zastęp PSP i cztery zastępy OSP: Jasiona, Obrowiec, 

Odrowąż i Łowkowice, brało udział w manewrach pk. „Wodnik”. Były to ćwiczenia, 

które w swoich głównych celach zakładały doskonalenie umiejętności w zakresie 

ratownictwa wodnego na wodach płynących. 
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W październiku 2017 roku dwa zastępy PSP i dziesięć zastępów OSP włączonych 

do ksrg brało udział w manewrach pk. „Burza”. Były to ćwiczenia, które w swoich 

głównych celach zakładały doskonalenie umiejętności w zakresie usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych.  
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Ponadto JRG Krapkowice wraz z jednostkami OSP brały udział w następujących 

ćwiczeniach obiektowych organizowanych przez JRG Krapkowice: 

 

 W lutym w Nordfolien Polska Sp. z 

o.o. w Zdzieszowicach 

JRG Krapkowice, OSP Jasiona i OSP 

Żyrowa 

 

 

 

 

 

 

 W marcu w Chespa Sp. z o.o. w Choruli 

JRG Krapkowice, OSP Odrowąż i OSP Gogolin   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W kwietniu w Metsa Tissue Polska 

sp. z o.o. w Krapkowicach 

JRG Krapkowice, OSP Kórnica, OSP 

Łowkowice i OSP Żużela   

 

 

 W lipcu w SENTREX sp. z o.o. w 

Gogolinie 

JRG Krapkowice, OSP Odrowąż, OSP 

Kamień Śląski i OSP Gogolin   
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 W sierpniu w Zespole Zamkowo-

Parkowym w Rogowie Opolskim 

JRG Krapkowice, OSP Rogów Opolski, OSP 

Steblów i OSP Dąbrówka Górna   

 

 W sierpniu w Hali mebloSoft w 

Krapkowicach 

JRG Krapkowice, OSP Kórnica, OSP 

Ściborowice i OSP Steblów  

 

 W październiku w GNIOTPOL 

Trailers Sp. z o.o. w Malni 

JRG Krapkowice, OSP Odrowąż i OSP 

Górażdże   

 

 W październiku w Moszna Zamek 

Sp. z o.o. w Mosznej 

JRG Krapkowice, OSP Dobra, OSP 

Moszna, OSP Zielina, OSP Racławiczki i 

OSP Strzeleczki   

  

  

 W listopadzie w Zakładach 

Koksowniczych ArcelorMittal Poland 

S.A. w Zdzieszowicach 

JRG Krapkowice i JR ZK Zdzieszowice 
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W październiku pięć zastępów OSP wchodzących w skład Drugiej Kompanii 

Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego: Kamień Śląski, Jasiona, 

Kórnica, Odrowąż i Strzeleczki oraz dowódca z JRG Krapkowice brali udział 

w ćwiczeniach pk. „Awaria 2017” w Kędzierzynie-Koźlu  

 

W listopadzie zastęp z JRG Krapkowice wchodzący w sklad Pierwszej Kompanii 

Gaśniczej „Opole” brał udział w Ćwiczeniu pk. „H2O 2017” w Opolu. 

 

W grudniu 2017 jeden zastęp PSP i cztery zastępy OSP: Jasiona, Obrowiec, 

Odrowąż i Stradunia, , brało udział w manewrach pk. „Wodnik”. Były to ćwiczenia, 

które w swoich głównych celach zakładały doskonalenie umiejętności w zakresie 

ratownictwa wodnego na wodach płynących. 

 

 

 

VI. SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH 

 

W 2017 ROKU Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach przeprowadziła 6 szkoleń dla 

strażaków ratowników OSP: 

 jeden kurs szkolenia strażaków ratowników z zakresu ratownictwa technicznego,  

 dwa kursy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, 

 trzy kursy Naczelników OSP 

 

W sumie przeszkolono: 137 osób 

 

Szkolenie strażaków ratowników z zakresu ratownictwa technicznego ukończyło 38 

osób: 

- Gmina Krapkowice: 13 osób: OSP Kórnica - 4, OSP Rogów Opolski – 1, OSP Dąbrówka 

Górna - 2, OSP Steblów – 3, OSP Żużela – 2, OSP Żywocice - 1. 

- Gmina Zdzieszowice: 7 osób: OSP Jasiona – 2, OSP Januszkowice – 1, OSP Krępna – 

2, OSP Rozwadza – 2. 
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- Gmina Gogolin: 8 osób: OSP Kamień Śląski – 3, OSP Obrowiec – 2, OSP Odrowąż – 2, 

OSP Górażdże – 1. 

- Gmina Strzeleczki: 6 osób: OSP Strzeleczki – 2, OSP Dobra -2, OSP Moszna – 1, 

OSP Zielina – 1. 

- Gmina Walce: 4 osoby: OSP Brożec – 1, OSP Grocholub – 1, OSP Kromołów – 1, 

OSP Walce – 1. 

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP ukończyło 44 osoby: 

- Gmina Krapkowice: 5 osób: OSP Dąbrówka Górna - 1, OSP Ściborowice – 1, OSP 

Żużela – 3. 

- Gmina Zdzieszowice: 7 osób: OSP Żyrowa – 3, OSP Januszkowice – 2, OSP Krępna – 

1, OSP Rozwadza – 1. 

- Gmina Gogolin: 8 osób: OSP Kamień Śląski – 1, OSP Obrowiec – 1, OSP Górażdże – 5, 

OSP Zakrzów - 1. 

- Gmina Strzeleczki: 10 osób: OSP Łowkowice – 2, OSP Strzeleczki – 4, OSP Dobra - 2, 

OSP Pisarzowice – 2. 

- Gmina Walce: 14 osób: OSP Stradunia – 1, OSP Brożec – 2, OSP Grocholub – 5, OSP 

Kromołów – 5, OSP Walce – 1. 

 

Szkolenie Naczelników OSP ukończyło 55 osób: 

- Gmina Krapkowice: 13 osób: OSP Kórnica – 1, OSP Rogów Opolski – 1, OSP Dąbrówka 

Górna - 2, OSP Pietna – 1, OSP Steblów – 4, OSP Ściborowice – 1, 

OSP Żużela – 2, OSP Żywocice – 1.. 

- Gmina Zdzieszowice: 13 osób: OSP Jasiona – 4, OSP Żyrowa – 3, OSP Januszkowice 

– 3, OSP Krępna – 3. 

- Gmina Gogolin: 9 osób: OSP Kamień Śląski – 1, OSP Obrowiec – 2, OSP Odrowąż – 1, 

OSP Górażdże – 3, OSP Zakrzów - 1. 

- Gmina Strzeleczki: 18 osób: OSP Łowkowice – 3, OSP Strzeleczki – 2, OSP Dobra - 2, 

OSP Moszna – 2, OSP Pisarzowice – 1, OSP Racławiczki – 2, OSP 

Smolarnia – 2, OSP Ścigów – 1, OSP Zielina – 3.. 

- Gmina Walce: 2 osoby: OSP Stradunia – 1, OSP Kromołów – 1. 
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VII. DZIAŁANIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE 
 

POWIAT KRAPKOWICKI 2017 R. 
DZIAŁANIA PREWENCYJNE 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie powiatu 

krapkowickiego przeprowadzono ogółem 61 kontroli stanu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych       w tym: 42 kontrole podstawowe oraz 19 odbiorów technicznych 
w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. 
Przeprowadzono 17 kontroli sprawdzających. Skontrolowano ogółem 61 obiektów.  
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów: 

1.     Obiekty użyteczności publicznej – 32 obiekty w tym: 
 szkoły podstawowe i średnie – 4, 
 przedszkola – 2, 
 budynki administracyjno – biurowe - 8, 
 domy towarowe i supermarkety - 5, 
 kościoły – 3, 

 hotele – 6, 

 obiekty widowiskowe – 1, 

 dworce PKP -1, 

 szpitale i sanatoria - 2 
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – 26 obiektów. 
3. Lasy – 3 
 

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono: 
- 80 nieprawidłowości w tym 14 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 
- wydano 17 decyzji administracyjnych oraz 19 stanowisk Komendanta   
Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów 
budowlanych.  
Nie nałożono mandatów karnych. 

 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków: 
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 6, 
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego –  6, 
- braku przeglądu i konserwacji p.poż. hydrantów wewnętrznych - 2, 
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 11, 
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 19, 
- braku szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1, 
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 16, 
- stanu  dróg pożarowych – 6, 
- braku wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek                  

powstania pożaru – 2, 
- braku oświetlenia awaryjnego lub braku jego przeglądu – 2, 
- braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – 1, 
- braku przeglądu stałych urządzeń gaśniczych – 1, 
-  braku zewnętrznego zaopatrzenia wodnego – 2, 
- nieprawidłowej szerokości dróg ewakuacyjnych - 5. 
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ZAGROŻENIA POŻAROWE 
Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi 
na terenie powiatu krapkowickiego należy zaliczyć: 
- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III, 
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne), 
- pożary w zwartej zabudowie, 
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych. 
 
 
Zagrożenia pożarowe powodowane są: 

 brakiem podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych. 
 brakiem oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu. 

W skutek powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku łatwo dochodzi 
do rozprzestrzeniania się ognia na inne obiekty.  
Na terenie powiatu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne (bloki), przy których 
występuje trudność manewrowania samochodami gaśniczymi i specjalnymi, szczególną 
rolę odgrywa przygotowanie dróg dojazdowych do obiektów na wypadek prowadzenia 
akcji ratowniczo – gaśniczej. 
 Na terenie działania KP PSP Krapkowice występuje szereg zakładów 
przemysłowych, w których wykorzystuje się toksyczne środki przemysłowe. Występujące 
w tych zakładach substancje chemiczne w przypadku awarii i przedostania się 
do atmosfery, wody i gleby mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 
nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego 
 

MONITORING POŻAROWY 
Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe 
Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym 
z obiektów, które wyposażone są w instalację sygnalizacyjno – alarmową.  
Do obiektów tych należą: 
- Budynek Zespołu Szkół Zawodowych – Zamek w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Krapkowice, 
- Biblioteka Rogów Opolski ul. Parkowa 36, 
- Supermarket Kaufland Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Księdza Koziołka 4, 
- Hotel „Zamkowy Młyn”, Krapkowice ul., Młyńska 3, 
- Budynek administracyjno – biurowy Górażdże Cement S.A. w Choruli, 
- Hotel „Lucja” w Zakrzowie, ul. Stalowa 9, 
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Nowa, 
- Centrum Terapii Nerwic – Moszna Zamek ul. Zamkowa 1a, 
- Budynek Moszna – Zamek Sp. z o.o. w Mosznej, ul. Zamkowa 1, 
- Budynek Hali Widowiskowej w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3, 
- Hala produkcyjna firmy „Sentrex” w Gogolinie, ul. Kamienna 1. 
 

 

 

 



Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok 

 

 

KP PSP w Krapkowicach Strona 46 
 

GMINA KRAPKOWICE 2017 R. 
W okresie od stycznia od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Miasta                   
i Gminy Krapkowice przeprowadzono ogółem 17 kontroli z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej w tym 7 odbiorów technicznych w związku z przystąpieniem 
do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 11 kontroli 
sprawdzających. Skontrolowano ogółem 17 obiektów. 
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów: 

1. Obiekty użyteczności publicznej – 10 obiektów w tym: 
 szkoły podstawowe i średnie – 3, 
 budynki administracyjno – biurowe - 4, 
 domy towarowe i supermarkety - 1, 
 kościoły – 1, 
 szpitale - 1, 
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – 7 obiektów 
 

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono: 
 25 nieprawidłowości w tym 4 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 
  Wydano 7 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych 

uchybień.         
Wydano  7 stanowisk Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia 
do użytkowania obiektów budowlanych. Nie nałożono  mandatów karnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków: 
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 1, 
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 4, 
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 5, 
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 6, 
- braku wyposażenia obiektu w oświetlenie  awaryjne – 1, 
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 3, 
- braku przeglądu i konserwacji p.poż. hydrantów wewnętrznych - 1, 
- stanu  dróg pożarowych – 2. 
 
 

MONITORING POŻAROWY 
Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe 
Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym 
z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.  
 
 
Do obiektów tych należą: 
- Budynek Zespołu Szkół Zawodowych – Zamek w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5 
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Krapkowice, 
- Biblioteka Rogów Opolski ul. Parkowa 36, 
- Supermarket Kaufland Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Księdza Koziołka 4, 
- Hotel „Zamkowy Młyn”, Krapkowice ul., Młyńska 3, 
- Hala widowiskowo – sportowa w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3. 
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GMINA GOGOLIN 2017 R. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Miasta i Gminy Gogolin  
przeprowadzono ogółem 23  kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 
7 odbiorów technicznych w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo 
wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 2 kontrole sprawdzające. Skontrolowano 
ogółem 23 obiekty. 
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów: 

1.   Obiekty użyteczności publicznej – 12 obiektów w tym: 
 budynki administracyjno – biurowe - 3, 
 domy towarowe i supermarkety – 3, 
 hotele  - 2, 
 przedszkola – 1, 
 kościoły - 1, 
 obiekty widowiskowo - sportowe -1, 
 szkoły podstawowe - 1. 
2.   Budynki produkcyjne i magazynowe – 8 obiektów. 
3. Lasy – 3, 

 W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono: 
 20 nieprawidłowości w tym 4 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 
 wydano 4 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień 

oraz 7 stanowisk Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia 
do użytkowania obiektów budowlanych. Nie nałożono  mandatów karnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków: 
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 3, 
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 2, 
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 4, 
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 5, 
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 1, 
- braku lub niesprawności instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – 1, 
- braku zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru – 1, 
- braku lub niesprawności hydrantów wewnętrznych – 1, 
- stanu  dróg pożarowych – 1, 
- braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – 1. 
ZAGROŻENIA POŻAROWE 
Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi 
na terenie gminy Gogolin należy zaliczyć: 
- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III 
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne), 
- pożary w zwartej zabudowie, 
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych. 
 

MONITORING POŻAROWY 
Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe 
Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym 
z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.  
Do obiektów tych należą: 
- Budynek administracyjno – biurowy Górażdże Cement S.A. w Choruli, 
- Hala produkcyjna firmy „Sentrex” w Gogolinie, ul. Kamienna 11. 
- Hotel „Lucja” w Zakrzowie, ul. Stalowa 9 
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GMINA ZDZIESZOWICE 2017 R. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice 
przeprowadzono ogółem 7 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 2 odbiory 
techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. 
Skontrolowano ogółem 7 obiektów. 
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów: 

1. Obiekty użyteczności publicznej – 3 obiekty w tym: 
 domy towarowe i supermarkety – 1, 
 hotele -1, 
 dworce PKP - 1, 
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – 4 obiekty. 
 

 W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono: 
 10 nieprawidłowości w tym 0 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 
 wydano 2 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia 

do użytkowania obiektów budowlanych. Nie nałożono  mandatów karnych. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków: 
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 3, 
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 3, 
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 3, 
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1. 
 

MONITORING POŻAROWY 
Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe 
Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym 
z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.  
Do obiektów tych należą: 
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Nowa, 
- Hotel „Łucja” w Zakrzowie, ul. Stawowa 9. 
 
 

GMINA STRZELECZKI 2017 R. 
 
W okresie od stycznia od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Strzeleczki 
przeprowadzono ogółem 10 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 
0 odbiorów technicznych w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo 
wybudowanych obiektów. Przeprowadzono 4 kontrole sprawdzające. Skontrolowano 
ogółem 10 obiektów. 
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów: 

1. Obiekty użyteczności publicznej  -  6 obiektów w tym, 
 przedszkola – 1, 
 kościoły – 1, 
 hotele – 3, 
 sanatoria - 1, 
2. Budynki produkcyjne i magazynowe – 4 obiekty. 
 

     W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono: 
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 19 nieprawidłowości tym 2 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi, 
 wydano 7 decyzji administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień      

Nie nałożono  mandatów karnych. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków: 
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 2, 
- braku lub niesprawności stałych urządzeń gaśniczych – 1, 
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 2, 
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 5, 
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 5. 
- brak szkolenia BHP dla pracowników - 1, 
- stanu dróg pożarowych - 2, 
  - braku wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek                  

    powstania pożaru – 1.  
 

MONITORING POŻAROWY 
Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe 
Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym 
z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.  
Do obiektów tych należą: 
- Centrum Terapii Nerwic – Moszna Zamek ul. Zamkowa 1a, 
- Hotel Moszna – Zamek w Mosznej ul. Zamkowa 1 
 

GMINA WALCE 2017 R. 

 

W okresie od stycznia od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Walce 
przeprowadzono ogółem 4 kontrole  z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 3 odbiory 
techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. 
Skontrolowano ogółem 4 obiekty. 
I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów: 

1.  Obiekty użyteczności publicznej  -  1 obiekt w tym, 

 budynki administracyjno – biurowe - 3, 
2.  Budynki produkcyjne i magazynowe – 3 obiekty, 

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono: 
 4 nieprawidłowości w tym  3 nieprawidłowości w zakresie zagrożenia zdrowia 

i życia ludzi, 
  wydano 1 decyzję  administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień 

oraz wydano 3 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie 
dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych. Nie nałożono  mandatów 
karnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków: 
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 3, 
  - braku wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek                  

    powstania pożaru – 1.  
 
 

MONITORING POŻAROWY 
Na terenie Gminy Walce brak jest obiektów wyposażonych w Instalację sygnalizacyjno – 
alarmową. 
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VIII. RODZAJ I SKALA ZAGROŻEŃ 

1. liczba mieszkańców powiatu. 

Powierzchnia powiatu krapkowickiego wynosi  442  km2 a liczba ludności  liczy ok. 
64 tys. mieszkańców. W skład terytorialny powiatu krapkowickiego wchodzi 5 gmin w tym 
3 gminy miejskie: 

- Miasto i Gmina Krapkowice, 

- Miasto i Gmina Zdzieszowice, 

- Miasto i Gmina Gogolin, 

- Gmina Strzeleczki, 

- Gmina Walce. 

Ponad 50 % mieszkańców powiatu zamieszkuje w miastach (Krapkowice, 
Zdzieszowice, Gogolin). Do obszarów o dużej koncentracji przemysłu należy zaliczyć: 

- MiG Krapkowice, 

- MiG Zdzieszowice, 

- miejscowości: Chorula, Górażdże. 

 

Gminę Strzeleczki i gminę Walce zakwalifikowano do Z1 stopnia zagrożenia 
(bardzo małe) poniżej 10 tyś. Mieszkańców. 

Gminę Zdzieszowice oraz gminę Gogolin zakwalifikowano do Z2 stopnia zagrożenia 
(małe) 10 – 20 tyś. Mieszkańców. 

Gmina Krapkowice zaliczona została do Z3 stopnia zagrożenia (średnie) 20 – 50 
tyś. mieszkańców. 

2. rodzaj zabudowy i palność konstrukcji budynków oraz wysokość 
budynków. 

Zabudowa zwarta występuje przede wszystkim na obszarze starych dzielnic miast, 
ponadto ten typ zabudowy spotykany jest często na terenach wiejskich. Zagrożenie 
powodowane jest brakiem podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych 
i brakiem oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu. Wskutek 
powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku może dojść do rozprzestrzenienia się 
ognia na inne obiekty.  

Na terenie miasta  znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne (bloki). 
Ze względu na  trudność manewrowania samochodami gaśniczymi i specjalnymi, 
szczególną rolę odgrywa przygotowanie  dróg dojazdowych do obiektów na wypadek 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. 

3. kategoria zagrożenia ludzi. 

Na terenie działania Komendy znajduje się szereg budynków użyteczności 
publicznej należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III. W obiektach tych 
niejednokrotnie przebywają ludzie w dużych grupach jak również ludzie o ograniczonej 
zdolności poruszania się.  
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Szczególnie duże skupiska ww. budynków znajdują się w okolicach miast 
Krapkowice, Zdzieszowice i Gogolin, jak również w innych większych miejscowościach.  

Obiekty stwarzające największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w przypadku 
pożaru to Szpital w Krapkowicach, Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku, 
Dom Pomocy Społecznej Anna w Krapkowicach 

Na terenie powiatu znajduje się również kilkanaście żłobków i przedszkoli 
zaliczonych do kategorii ZL II, w których utrudniona jest szybkość i sprawność ewakuacji 
spowodowana ograniczeniami ruchowymi podopiecznych.  

Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia 
ludzi na terenie powiatu krapkowickiego  należy zaliczyć: 

- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL II oraz ZL III, 

- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych /bloki mieszkalne/,  

- pożary w zwartej zabudowie,  

- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.  

4. zakłady  przemysłowe 

 Na terenie działania KP PSP Krapkowice występuje szereg zakładów 
przemysłowych, w których wykorzystuje się toksyczne środki przemysłowe. Wykaz tych 
obiektów zaktualizowano i podano w poniższej tabeli. Występujące w tych zakładach 
substancje chemiczne w przypadku awarii i przedostania się do atmosfery, wody i gleby 
mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz nieodwracalne straty dla 
środowiska naturalnego. 

Na terenie powiatu znajduje się jeden zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej.  

Lp. 
Nazwa obiektu, instalacji, 

adres 
Rodzaj materiałów niebezpie -cznych 

1 2 3 

1. 

Ommer Polska Sp.z o.o. 

ul. Kilińskiego 1 

47 – 303 Krapkowice 

 

Kleje: kauczykowy,chloro propanowy, poliuretanowy  

Zmywacze: octan etylu, halogen, dolesol 

2. 

Metsa Tissue S. A. 

ul. Opolska 103 

47 –300 Krapkowice 

 

Nadavin, VIKING, Nadtlenek wodoru, Barwniki 

3. 

Mechaniczno-Biologiczna 
Oczyszczalnia Ścieków w 

Krapkowicach 
ul. Kolejowa 20, 

47- 300 Krapkowice  

Chlorek żelaza FeCl3, Kwas fosforowy 

4. 

Skład butli „Gaspol” Spółka 
Akcyjna 

ul. Piastowska 38 A 
47-303 K-ce 

 

propan - butan 
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5. 

Zakład Energetyczny Opole 
S.A. Stacja wysokiego 

napięcia 110 kV w 
Krapkowicach 
ul.Staszica 7 , 

 

olej transformatorowy 

6. 

Skład materiałów 
wybuchowych w 

Górażdżach  
SSE-Polska Sp. z o. ow 

Rogowie Sobóckim 
ul. Wrocławska 58 
55 – 050 Sobótka 

 

Materiały wybuchowe, zapalniki 

7. 

Arcelor Mittal Poland S.A. 
Oddział w Zdzieszowicach 

ul. Powstańców Śl. 1 
47-330 Zdzieszowice 

 (zakład o dużym ryzyku) 
 

acetylen, wodór, propan – butan, gaz koksowniczy, ług sodowy, węglan 
potasu’ olej płuczkowy, benzol, smoła, kwas siarkowy, kwas solny, węglan 
potasu, kwas ortofosforowy, podchloryn sodu, olej napędowy, nafta, olej 

hydrauliczny, olej przekładniowy, olej sprężarkowy, olej transformatorowy, 
benzyna ekstrakcyjna 

8. 

Chespa Sp. z.o.o.  

Farby graficzne w Choruli 

ul. Koscielna 5 

47 – 316 Chorula 

Żywice poliuretanowe, Pasty metaliczne, Środki pomocnicze: Octan etylu,  

Etanol, Etoksypropanol, Metoksypropanol, Żywice nitrocelulozowe, Farby 

rozpuszczalnikowe, Alkohol izopropylowy, Popłuczyny z farb 

9. 

Zakład Energetyczny Opole 
S.A. Stacja 110/15/6 kV 

w Zdzieszowicach 
ul.Powstańców Śl. 12, 

 

olej  transformatorowy 
 

10. 

Biologiczo-mechaniczna. 
oczyszczalnia ścieków 
ZK w Zdzieszowicach 

 

chlorek żelaz FeCl3, siarczan żelaza FeSo4 

11. 

Zakład Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych  

B+K Polska Sp. z o. o.  
 47 – 344 Walce 
ul. Eichendorffa 3 

octan etylu, propan-butan, olej opałowy 

12. 

"Górażdże-Cement" S. A.w 
Choruli 

ul. Cementowa 1 
45-076 Opole 

 

olej napędowy zakładowa stacja paliw, oleje samochodowe, acetylen, 
kwas solny, farby i lakiery, olej polichlorowany bifenylem (PCB) 

13 
Zakład Farb Graficznych w 

Choruli ul. Kościelna 
47 – 316 Chorula 

Żywice nitrocelulozowe, Żywice poliuretanowe, Żywice ketonowe, Żywice 
maleinowe, Żywice poliamidowe, Żywice poliwinylowe, Farby 

rozpuszczalnikowe, Etanol skażony, Etoksypropanol, Metoksypropanol, 
Octan etylu, Alkohol n – propylowy, Octan n-propylu, Octan 

metoksypropylu, Popłuczyny z farb 
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5. rurociągi i gazociągi. 

 

rurociąg z gazem koksowniczym: 

- odcinek Zdzieszowice - Obrowiec średnica 400 mm, ciśnienie 1,2 MPa -własność 
Zakład Gazowniczy w Opolu Rozdzielnia gazu w Krapkowicach ul. Limanowskiego 19,  

- odcinek Obrowiec-Śluza /skrzyżowanie Gogolin - Kamień Śląski  -  średnica 200 
mm stacja redukcyjna do ciśnienia  średniego ciśnienia 0,4 MPa. Odcinek od "śluzy" 
do Zakładów Wapienniczych stanowi własność Górażdże - Cement S. A. 

 

rurociąg z gazem ziemnym: 

    - odcinek Zdzieszowice - Obrowiec - średnica 500 mm, 

    - odcinek  Obrowiec - Głogówek - średnica 200 mm, 

    - odcinek Obrowiec – Gogolin - Krapkowice - średnica 400 mm. 

Wyżej wymienione rurociągi stanowią własność Zakładu Gazowniczego w Opolu - 
Rozdzielnia Gazu w Krapkowicach ul. Limanowskiego 19. 

 

Gazociąg przebiegający przez tereny gminy Krapkowice, Zdzieszowice oraz 
Gogolin.  

DN 400 PN 4,0    DN 350 PN 4,0     DN 250 PN 4 

 

Teren powiatu zasilany jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 gazociągami 

wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego: 

 

- Zdzieszowice – Wrocław; Ø 400 CN 4,0 MPa; 

 

- Obrowiec – Racibórz; Ø 500/300/250 CN 6,3/40 MPa. 

 

Z gazociągów wysokiego ciśnienia gaz ziemny, poprzez odgałęzienia do stacji 

redukcyjnopomiarowych Io jest rozprowadzony siecią gazową średniego ciśnienia oraz 

poprzez SRP IIo siecią niskiego ciśnienia 

 

6. drogi, transport drogowy materiałów niebezpiecznych. 

 

Przez powiat krapkowicki przebiega droga krajowa trasa E-45 o średnim natężeniu 
ruchu Z3,  przez którą odbywa się transport materiałów niebezpiecznych. Stanowi ona 
główny szlak komunikacyjny prowadzący na południe do Kędzierzyna-Koźla, Raciborza, 
Rybnika. Obecnie przez teren dwóch gmin powiatu przebiega autostrada A-4  z węzłami 
"Krapkowice" oraz "Opole Południe". Długość całego odcinka autostrady na terenie 
powiatu 19 km o dużym natężeniu ruchu Z4. Pozostałe drogi powiatowe i gminne o małym 
natężeniu ruchu Z1. Obecne przepisy nie narzucają na przewoźników transportu 
drogowego i kolejowego zgłaszania wykazu  i informacji na temat przewożonych 
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materiałów niebezpiecznych do właściwych miejscowo komend Państwowej Straży 
Pożarnej. 

 

Lp. Trasa Rodzaj materiałów 

1 2 3 

1 Opole - Krapkowice - Kędzierzyn-Koźle  E-45 Amoniak bezwodny 
Etylina / PB/  

Olej napędowy 

2 Strzelce Opolskie – Gogolin - Krapkowice E-409 Etylina  /PB/ 
Olej napędowy 

3 Kędzierzyn-Koźle - Górażdże 
E-423 

Etyliana /PB/ 
Olej napędowy 

4 Kędzierzyn-Koźle - Zdzieszowice E-45 Etylia /PB/ 
Olej napędowy 

5 Strzelce Opolskie – Gogolin - Górażdże 
E-409,  

materiały wybuchowe 
 

 

Awarie w transporcie drogowym toksycznych środków przemysłowych stwarzają 
poważne zagrożenie dla ludzi środowiska. Wypadki te mogą zdarzyć się w różnych 
rejonach powiatu powodując powstanie stref skażeń do kilkunastu kilometrów od miejsca 
zdarzenia. 

Rejonami szczególnie zagrożonymi na skażenie są: 

- miasta: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, 

- węzły drogowe: węzły autostradowe Opole Południe i Krapkowice, 
- ze względu na sieć głównych szlaków drogowych teren całego powiatu,  

  a szczególnie miejscowości położone wzdłuż dróg: 

- autostrada A4 

- droga krajowa nr 45 (Opole – Racibórz) 

- droga wojewódzka nr 409 (Dębina – Krapkowice – Gogolin - Strzelce Opolskie) 

- droga wojewódzka nr 423 (Kędzierzyn Koźle – Krapkowice – Opole) 

- droga wojewódzka nr 416 (Głodówek – Krapkowice) 

- droga wojewódzka nr 414 (Prudnik – Opole) 

 

       Na terenie powiatu Krapkowice nie występują parkingi dla samochodów 
przewożących materiały niebezpieczne. 

 

7. Szlaki kolejowe, transport kolejowy materiałów niebezpiecznych. 

Głównym szlakiem kolejowym prowadzącym na południe jest trasa Opole – Gogolin 
– Zdzieszowice - Kędzierzyn Koźle przez, którą odbywa się transport materiałów 
niebezpiecznych oraz przewozy pasażerskie. 
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Lp. Trasa Rodzaj materiałów 

1 2 3 

1 Opole – Gogolin – 
Zdzieszowice -  
Kędzierzyn Koźle 

Chlor, puste wagony po chlorze, Chlorek winylu, puste wagony po chlorku 
winylu, dwutlenek siarki, czteroetylek ołowiu 

2 Opole - Kamień Śląski  
- Strzelce Opolskie 

Olej napędowy, Olej opałowy 

3 Zdzieszowice-Kędzierzyn 
Koźle 

benzol, fenolan, ług sodowy, kwas siarkowy, kwas solny, olej płuczkowy, 
smoły 

4 Zdzieszowice – Gogolin -
Opole 

ług sodowy 

 

Awarie w transporcie kolejowym toksycznych środków przemysłowych stwarzają 
poważne zagrożenie dla ludzi środowiska. Wypadki te mogą zdarzyć się w różnych 
rejonach powiatu powodując powstanie stref skażeń do kilkunastu kilometrów od miejsca 
zdarzenia. 

Rejonami szczególnie zagrożonymi na skażenie jest szlak kolejowy  (Opole – 
Gogolin – Kędzierzyn-Koźle). 

 

8. cieki i zbiorniki wodne, zagrożenie powodziowe. 

 

Na terenie powiatu Krapkowice na rzece Odra znajdują się cztery stopnie wodne 
/śluzy/  które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: 

- Januszkowice, 

- Krępna, 

- Krapkowice.  

- Rogów Opolski. 

Wyżej wymienione obiekty posiadają  ważne znaczenie  dla prowadzenia żeglugi 
śródlądowej na rzece Odra. 

Powiat krapkowicki posiada bogato rozbudowaną sieć hydrograficzną. Przez jego 

teren przepływa główna rzeka, jaką jest Odra, w zlewni tej rzeki znajduje się cały obszar 

powiatu. 

Innymi mniejszymi rzekami przepływającymi przez powiat krapkowicki są: 

 Osobłoga 

 Młynówka 

 Biała 

 Swornica 

 Stradunia 
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Największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu krapkowickiego występuje 

ze strony rzeki Odry i Osobłogi   powodowane wzmożonymi opadami deszczu lub 

roztopami wiosennymi śniegu, które mogą spowodować zatopienia szczególnie wzdłuż 

rzeki Odry. Powódź swoim zasięgiem może objąć tereny wszystkich pięciu gmin powiatu 

krapkowickiego, może również dojść do skażenia wody. W czasie wysokich stanów wody 

może stanowić zagrożenie dla obiektów hydrotechnicznych oraz energetycznych poprzez 

wolno dryfujące przedmioty. 

  

 

Wykaz rzek i cieków wodnych mogących spowodować zagrożenie powodziowe: 

 

Gmina Krapkowice 

- rzeka Odra 

- rzeka Osobłoga 

 

Gmina Zdzieszowice 

- rzeka Odra 

- ciek Padół w Januszkowicach 

- ciek Słotnik w Januszkowicach 

- rów szczegółowy R – 12 w Krępej 

- rów szczegółowy R A w Krępej 

 

Gmina Gogolin 

- rzeka Odra 

- rów Abisynia w Malni 

- rów A4 

 

Gmina Strzeleczki 

- rzeka Osobłoga 

- rów Rzymkowicki  

 

Gmina Walce 

- rzeka Odra 

- rzeka Stradunia 

 

Wykaz obszarów   zagrożonych powodzią:  

Gmina Krapkowice:   

Krapkowice ul. Rodzinna, Sądowa ,Kozielska oraz ulice do niej przyległe,  dzielnica  

„Dolny Otmęt” - ul. Ks. Koziołka, Wiejska, Chrobrego.   

- Dąbrówka Górna   

- Gwoździce   

- Kórnica    

- Pietna - Plac Stawowy 

- Rogów Opolski 



Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok 

 

 

KP PSP w Krapkowicach Strona 57 
 

- Steblów ul. Wiejska, Łąkowa   

- Żużela-Bąków (cały)- ul. Osiedlowa   

- Żywocice - ul. Kozielska, Krapkowicka.  

 

Gmina Zdzieszowice:   

- Januszkowice - przysiółek Lesiany  

- Zdzieszowice - ul. Za Odrą i Odrzańska   

- Rozwadza - ul. Zdzieszowicka   

- Krępna - ul. Odrzańska i Cegielniana  

 

Gmina Gogolin:   

- Obrowiec - ul. Odrzańska, Łąkowa, Wiejska, Krapkowicka, Cmentarna, 3-go Maja    

- Chorula - ul. Odrzańska, Lipowa, Polna, Wolności, Plac Wiejski   

- Malnia - centrum wsi   

- Odrowąż – śluza na Odrze, pola uprawne  

 

Gmina Strzeleczki:   

- Strzeleczki - ul. Łąkowa (ze strony rowu Rzymkowickiego)  

- Łowkowice (od strony rzeki Osobłogi)   

 

Gmina Walce:   

- Stradunia- Lesiany  (część leżąca po lewej stronie drogi krajowej nr 45 Opole-

Racibórz oraz część zabudowań nad rzeką Stradunia pomiędzy ul. Powstańców 

Śląskich, a  ul. Sienkiewicza 
 

Wykaz obiektów zagrożonych zalaniem: 

 

 budynki użyteczności publicznej (ilość osób do ewakuacji): 

- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 wraz z pomieszczeniami 

Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, ZUS i Sanepidu - ok. 110 osób, 

- Remiza OSP w Obrowcu, 

- Remiza OSP w Łowkowicach, 

- Ośrodek Wypoczynkowy nad Srebrnym Jeziorem w Januszkowicach - ok. 80 osób. 

 

 

 budynki produkcyjne i magazynowe (pompownie, oczyszczalnie, magazyny z 
substancjami niebezpiecznymi): 

- Stacja Paliw STW w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka, 

- Stacja Paliw Schell w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka, 

- Baza STW w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 2, 

- "Otmęt" Sp. z o. o. w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 

- "Coroplast" Sp. z o. o. w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 

- "OMMER Polska" Sp. z o. o. w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 

- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Głęboka, 
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- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Przybrzeżna, 

- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Krótka, 

- Przepompownia ścieków w Krapkowicach ul. Kilińskiego, 

- Ujęcie wody w Krapkowicach ul. Portowa, 

- Port Cementowni Górażdże - Cement w Choruli, 

- Oczyszczalnia ścieków "BIOKRAP" w Krapkowicach ul. Portowa, 

- Oczyszczalnia ścieków w Zdzieszowicach, 

- MTB Sp. z o.o. w Krępnej ul. Cegielniana 16, 

- Śluzy wodne w miejscowościach: Januszkowice, Krępna, Krapkowice, Rogów Opolski. 

 

zagrożenia powodziowe dla miejscowości: 
 

 

Lp. Rzeka, zbiornik Powierzchnia  

zalewowa w ha 

Zagrożone miejscowości Ilość osób do 

ewakuacji 

1 rz. Odra 100 Krapkowice 221 

2 rz. Odra 250 Krapkowice - Otmęt 465 

3 rz. Odra 200 Dąbrówka Górna 8 

4 rz. Odra 80 Gwoździce 10 

5 rz. Odra 120 Rogów Opolski 11 

6 rz. Odra/Osłoboga 250 Żużela 65 

7 rz. Odra/Osłoboga 150 Żywocice 80 

8 rz. Osłoboga 80 Steblów 61 

9 Rz. Osłoboga 150 Pietna 122 

10 rz. Odra 131,2 Obrowiec 22 

11 rz. Odra 60,7 Odrowąż - 

12 rz. Odra 30 Malnia - 

13 rz. Odra 28 Chorula - 

14 rz. Odra 500 Stradunia 54 

15 rz. Osłoboga 176 Łowkowice 128 

16 rz. Białka 80 Strzeleczki 31 

17 rz. Odra 150 Zdzieszowice 16 

18 rz. Odra 420 Januszkowice 28 

19 rz. Odra 250 Krepna 23 

20 rz. Odra 280 Rozwadza 6 

 

 

 

miejscowości wiejskie przewidziane do ewakuacji 

 

 

Lp. 

Ewakuowana 

miejscowość 

Ilość 

gospodarstw 

Ilość osób do ewakuacji Ilość 

zwierząt Dorośli Dzieci Razem 

1 Pietna 25 105 17 122 280 

2 Żużela 28 60 5 65 1500 

3 Żywocice 24 59 21 80 420 

4 Steblów 23 45 16 61 150 

5 Dąbrówka Górna 2 6 2 8 23 

6 Rogów Opolski 2 8 3 11 12 
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7 Gwoździce 3 7 3 10 8 

8 Obrowiec 5 16 6 22 215 

9 Stradunia 14 34 20 54 371 

10 Łowkowice 34 86 42 128 283 

11 Strzeleczki 7 22 9 31 24 

12 Januszkowice 9 24 4 28 164 

13 Krępna 7 202 2 23 63 

14 Rozwadza 2 6 - 6 20 

 

 

 miasta przewidziane do ewakuacji 

 

 

 

Lp. 

Ewakuowana 

miejscowość 

Ilość 

gospodarstw 

a. Ilość osób do ewakuacji Ilość 

zwierząt Dorośli Dzieci Razem 

1 Krapkowice 48 202 29 231 154 

2 Krapkowice - Otmęt 108 420 45 465 250 

3 Zdzieszowice 4 12 6 22 217 

 

 

 

 zestawienie danych dotyczących zagrożonych mostów 
 

 

Lp. Nazwa mostu i rzeki Lokalizacja Km rzeki światło w m 

1 Most drogowy na rzece 
Odra żelbetowy /4 przęsła/ 

Krapkowice 
droga nr 409 

124,7 15 

2 Most kolejowy na rzece 
Odra – stalowy /2 przęsła/ 

 

Krapkowice 

 

126,2 

 

14 

3 Most drogowy A-4 na rzece 
Odra stalowo - żelbetowy 

 

Rogów Opolski 

 

131,1 

 

30 

4 Most drogowy na rzece 
Osłoboga 

Łowkowice 10 4,5 

5 Rów Rzymkowicki Strzeleczki 3,1 4 

6 Biała Opolska  Dobra 1,95 4 

 

 

 

 

 

 

 wały przeciwpowodziowe najbardziej zagrożone: 
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Lp. Rzeka Odcinek wałów w km Stan 
alarmowy 

Wysokość 
wałów  

Brzeg rzeki, 
prawy - lewy 

1 Odra Stradunia 1,2 km 4,5 m 2 m L 

2 Odra Stradunia –Żużela 5 km 4,5 m 2,5 m L 

3 Odra Żużela-Żywocice 6,3 4,5 m 3 m L 

4 Odra K-ce – Rogów Op. 3 km 4,5 m 2,5 m L 

5 Odra Dąbrówka 2,7 km 4,5 m 3,5 m L 

6 Odra Januszkowice 4,7 km 4,5 m 2 m P 

7 Odra Wielmierzowice 4,2 km 4,5 m 3,5 P 

8 Odra Zdzieszowice 1,3 km 4,5 m 3 m P 

9 Odra Rozwadza 2,9 km 4,5 m 3 m P 

10 Odra Krępna 1,4 km 4,5 m 3 m P 

11 Odra Krępna-Obrowiec 3,6 km 4,5 m 2 m P 

12 Odra Obrowiec-Otmęt 7,9 km 4,5 m 2 m P 

13 Odra Otmęt 2,2 km 4,5 m 3 m P 

14 Odra Odrowąż 2,2 km 4,5 m 3 m P 

15 Odra Chorula 2 km 4,5 m 3 m P 

 

9. zagrożenia utonięciami. 

 

Największe niebezpieczeństwo związane z utonięciami związane jest z rzeką Odrą 
oraz rzeką Osobłogą. Odnotowywano również utonięcia na wyrobisku Januszkowice, 
kompleksie stawów we wsi Krępna oraz w starorzeczu Odry w miejscowości 
Zdzieszowice. 

 

10. zagrożenia pożarami lasów. 

 

Lasy na terenie powiatu zaliczone są do I i II kategorii zagrożenia pożarowego. 
Nadzór nad gospodarką leśna prowadzą 2 nadleśnictwa oraz 8 leśnictw tj: 

 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie: 

- leśnictwo Górażdże, 

- leśnictwo Krępna z siedzibą w Oleszce, 

- leśnictwo Miedziana 

Nadleśnictwo Prószków: 

- leśnictwo Rogów Opolski, 

- leśnictwo Strzeleczki, 

- leśnictwo Kopalina, 

- leśnictwo Smolarnia, 

- leśnictwo Pietnia. 
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Zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach występuje głównie na wiosnę oraz              
w okresie letnim. Czynnikiem wpływającym na zwiększenie tego zagrożenia jest 
długotrwała susza powodująca obniżenie poziomu wód gruntowych oraz wysychanie 
ściółki leśnej. 

Szczególnie zagrożone są duże obszary stwarzające kompleksy leśne.  

 

Lp. Leśnictwo - Gmina Powierzchnia lasu w ha 

1 2 3 
Nadleśnictwo Prószków  

1 Leśnictwo Kopalina teren gm. Strzeleczki 1.285 ha 

2 Leśnictwo Pietna teren gm. Krapkowice i gm. Strzeleczki 1.244 ha 

3 Leśnictwo Rogów Opolski  j.w. 1.329 ha 

4 Leśnictwo Smolarnia  teren gm. Strzeleczki 1.097 ha 

5 Leśnictwo Strzeleczki  j.w. 1.158 ha 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 

1 Leśnictwo Górażdże  teren gm. Gogolin 1.259 ha 

2 Leśnictwo Krępna  z siedzibą w Oleszce teren gm. Gogolin 133 ha 

3 Leśnictwo Miedziana j.w. b.d. 

 

Zagrożenie pożarowe  wynika z występowania na obszarze powiatu kilkunastu 
kompleksów leśnych (około 24,4 % obszaru powiatu stanowią tereny leśne). 
Do decydujących czynników powodujących zagrożenie pożarowe zaliczyć należy, 
nieostrożność osób dorosłych i dzieci podczas wypraw turystycznych, występowanie 
długotrwałych okresów bez opadów w miesiącach letnich, wypalanie traw oraz 
pozostałości roślinnych na polach graniczących z lasami. Ryzyko wystąpienia pożaru jest 
duże  szczególnie w okresie letnim. 

 

11. transport lotniczy. 

 

Na terenie powiatu krapkowickiego transport lotniczy nie występuje. Na lotnisku        
w Kamieniu Śląskim odbywają się loty pasażerskie firm prywatnych. Prowadzone są także 
szkolenia lotnicze oraz imprezy masowe i integracyjne.  

 

12. inne zagrożenia. 

 

Składy amunicji i materiałów wybuchowych zlokalizowane na terenach obszarów 
leśnych  w miejscowości  Gwoździce pow. ok. 300 ha - nadzorowane przez stacjonującą 
tam Jednostkę Wojskową  własność Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Skład materiałów wybuchowych SSE Polska  Sp. z o. o. zlokalizowany w lesie przy 
trasie Górażdże-Gogolin. Materiały wybuchowe na potrzeby  Górażdże Cement S. A. 
składowane są w dwóch obwałowanych bunkrach betonowych. Przechowywane mat. 
wybuchowe stanowią zapas na 5 dni dla kopalni.   
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IX. REALIZACJA ZADAŃ KWATERMISTRZOWSKICH I 
TECHNICZNYCH. 

 

Jednym z kierunków działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach jest utrzymanie bazy lokalowej poprzez działania inwestycyjno – 

remontowe i modernizacyjne. 

Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 19, 47-303 Krapkowice zajmuje 

teren 7755m2, na którym znajduje się 5 obiektów budowlanych o łącznej powierzchni 

użytkowej 1862,12m2 tj.: 

- budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży wraz ze Stanowiskiem Kierowania 

Komendanta Powiatowego PSP , garażami oraz pomieszczeniami magazynowymi 

(budynek A), 

- budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w skład którego wchodzi część socjalno – 

bytowa dla strażaków systemu zmianowego, garaże oraz magazyny (budynek B), 

- wieża ćwiczeń – wspinalnia, 

- wiata na sprzęt, 

- stacja paliw. 

Na terenie komendy w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej znajdują się dwa lokale 

mieszkalne oraz dwie kwatery tymczasowe o łącznej powierzchni użytkowej 188,24m2. 

Budynek A (budynek administracyjny) pochodzi z 1962 roku. W latach 1999-2000 

wymieniono stolarkę okienną. W latach 2000-2001 dokonano kompletnej wymiany 

instalacji centralnego ogrzewania. W 2011 roku dokonano termomodernizacji w zakresie 

ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropów).  

Budynek B (JRG) oddano do użytku w 1972 roku. W latach 1999-2000 wymieniono 

stolarkę okienną, 2000-2002 – kompletna wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 

Budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji w zakresie ocieplenia 

przegród zewnętrznych (ścian i stropów). 

 

Ogólna wartość majątku Komendy 

 

Ogólna wartość majątku Komendy 

Środki trwałe 4 323 183,46zł 

Pozostałe środki trwałe 860 430,72zł 

Wartości niematerialne i prawne 8 500,00zł 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 41 069,61zł 

RAZEM 5 233 183,79zł 
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Stan ilościowy środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz ich zużycie w latach 

2015 – 2017 r. (dane na 31.12.2017 r.). 

 

Rok 2017 

Lp. Rodzaj środka 
Stan 

początkowy 

Stan 

końcowy 

Zakupy w 

2017 r. 

Zużycie w 

2017 r. 

1 
Środki 

pianotwórcze 
2870 l 2800 l 300 l 370 

2 Sorbenty 480 kg 349 kg 121 kg 252 

3 Neutralizatory 400 kg 375 kg 60 kg 85 

 

Stany ilościowe i zużycie paliw pędnych w latach 2015 – 2017 r. (dane na 31.12.2017 r.). 

 

Rok 2017 

Lp. Rodzaj paliwa 
Stan na koniec 

2017 r. (w litrach) 

Zakup w 2017 r.  

(w litrach) 

Zużycie w 2017 r. 

(w litrach) 

1 Olej napędowy 10526 6732 9064 

2 Etylina Pb 264 680 618 

Rok 2016 

Lp. Rodzaj paliwa 
Stan na koniec 

2016 r. (w litrach) 

Zakup w 2016 r.  

(w litrach) 

Zużycie w 2016 r. 

(w litrach) 

1 Olej napędowy 12858 9538 8036 

2 Etylina Pb 202 598 598 
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Informacje o realizacji zadań remontowych obiektów (stan na 31.12.2017 r.) 

 

Lp. Wyszczególnienie 

robót 

Finansowanie w PLN Uwagi 

Budżet (zł) Poza-

budżet 

(zł) 

Udział 

strażaków 

PSP* 

1 Budynek B - 

remont 

pomieszczenia 

kuchni  

21169,64zł 0 6 400zł Wymiana instalacji 

elektrycznej, instalacji 

wod. – kan., położenie re 

gipsów na ścianach oraz 

suficie, położenie płytek 

ceramicznych na 

ścianach oraz na 

podłodze, wymiana mebli 

oraz sprzętu AGD.  

2 Wieża ćwiczeń - 

wspinalnia 

 23280,94 5120,00zł Remont konstrukcji 

stalowej, zabezpieczenie 

przed korozją 

metalowych elementów 

konstrukcji, wymiana 

podestów, 

zabezpieczenie 

drewnianej ściany przed 

negatywnym wpływem 

czynników 

atmosferycznych  

SUMA CAŁKOWITA  23280,94 11 520,00  

*- 1 roboczogodzina = 20zł. 
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X. REALIZACJA BUDŻETU W 2017 R. 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach jest jednostką 

budżetową, której wydatki są pokrywane z dotacji budżetu państwa. 

 

Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku w dziale 754 rozdział 75411 w zakresie administracji 

rządowej wyniósł 3.841.168,00 zł, z czego wykonanie wydatków obejmowało : 

 wynagrodzenia i pochodne – 2.994.179,81 zł 

 świadczenia oraz pozostałe należności - 494.433,32 zł 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 349.198,85 zł 

 

Plan obejmuje zwiększenie budżetu dla Komendy ze środków z rezerwy celowej, 

w związku ze zwiększeniem uposażeń funkcjonariuszy o kwotę 152.168,00 zł, z czego 

zwrócono niewykorzystaną kwotę 1.784,94 zł oraz zmniejszenie budżetu decyzją 

Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2017 r. o kwotę 229.000,00 zł. 

 

Zdecydowanie największą część wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia 

i pochodne oraz świadczenia wypłacane funkcjonariuszom. Najwięcej środków w § 4180 

zostało przeznaczonych na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby - 

196.583,63 zł, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie – 105.427,44 zł, 

nagrody jubileuszowe – 22.403,66 zł oraz jednorazowe odszkodowania przyznane 

w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu – 16.989,00 zł. W § 3070 środki finansowe 

zostały wydatkowane między innymi na dopłaty do wypoczynku i jednorazowe przejazdy 

na koszt PSP w kwocie 76.760,68 zł. 

W roku 2017 dokonano zmniejszeń uposażeń strażaków przebywających na zwolnieniach 

lekarskich na kwotę 8.372,74 zł, którą później wypłacono jako nagrody uznaniowe 

za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających 

na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z zarządzeniem nr 2/2014 Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2014 roku.  

 

Wydatki rzeczowe, do których między innymi zaliczamy zakup materiałów i wyposażenia, 

sprzętu, energii, usług konserwacyjnych i remontowych, pozostałych usług oraz usług 

zdrowotnych stanowią ok. 10 % ogółu wydatków. Środki finansowe przeznaczono na : 

 zakup materiałów i wyposażenia – 149.758,00 zł, 

 zakup sprzętu i uzbrojenia – 17.103,86 zł, 

 zakup energii – 84.845,41 zł, 

 zakup usług remontowych – 19.352,21 zł, 

 zakup usług zdrowotnych – 11.998,00 zł, 

 zakup usług pozostałych ( m.in. komunalne, transportowe, pocztowe, szkoleniowe, 

badania technicznego pojazdów, pozostałe usługi, np. informatyczne ) – 51.831,43 

zł, 

 zakup usług telekomunikacyjnych – 7.074,66 zł, 

 zakup ubezpieczeń majątkowych – 3.741,00 zł. 
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Środki finansowe na zadania bieżące w dziale 754 rozdział 75478 w zakresie administracji 

rządwej zostały zwiększone o środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 

6.000,00 zł, które wykorzystano w 100 %. 

 

W 2017 roku Komendant Powiatowy pozyskał darowizny rzeczowe w postaci : 

 butle kompozytowe w ilości 14 szt. na kwotę 21.266,70 zł 

 aparaty powietrzne Fenzy Aeris w ilości 12 szt. oraz maski OptiPro w ilości 13 szt. 

na kwotę 25.509,50 zł.  

Ponadto Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne POM Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krapkowicach wykonało bezpłatny generalny remont konstrukcji stalowej wspinalni 

pożarniczej zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach. 

Wartość przeprowadzonego remontu wyniosła 23.280,94 zł. 

W 2017 roku na wyposażenie naszej jednostki pozyskano : 

 na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Starostwem Powiatowym 

w Krapkowicach skokochron 16 firmy VETTER o wartości 24.376,14 zł; 

 na podstawie protokołu przekazania z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu serwer Supermicro o wartości 22.472,92 zł. 

 

W 2017 roku uzyskano dochody budżetowe w kwocie 8.405,88 zł z tytułu : 

 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów 

o podobnym charakterze w kwocie 5.693,98 zł, 

 odsetek od środków finansowych posiadanych na rachunkach bankowych w kwocie 

2.711,90 zł. 

 

W zakresie realizacji ważniejszych zadań w 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Krapkowicach dokonała: 

1. poprawy stanu wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz uzbrojenia 

i umundurowania strażaków poprzez zakup: 

- kombinezonów do pracy w wodzie; 

- pontonu; 

- zestawów naprawczych Biomask PF; 

- wyposażenia do ratownictwa wysokościowego, w tym: lonża, karabinki, lina, przyrząd 

zjazdowy, bloczki; 

- tablicy wielofunkcyjnej; 

- baterii do latarek oraz kamery termowizyjnej; 

- plandek oraz zestawu do plandekowania; 

- umundurowania służbowego oraz specjalnego dla strażaków; 

- sprzętu informatycznego w postaci : komputera, projektora oraz serwera plików. 

2. generalnego remontu pomieszczenia kuchni w budynku JRG, m. in. poprzez 

położenie płyt gipsowych na ściany i sufit, malowanie ścian, wymianę podłogi, mebli 

kuchennych oraz sprzętu AGD. 




