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Stra¿ do zadañ specjalnych
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716 zdarzeñ, z czego 112 po¿arów, 598 miejscowych zagro¿eñ oraz 6 fa³szywych alarmów odnotowali w ubieg³ym roku stra¿acy w
naszym powiecie. We wtorek 14 lutego st. bryg. Krzysztof £oniewski, komendant Powiatowy PSP w Gostyniu, podsumowa³
realizowane zadania i udzia³ w akcjach ratowniczych.
W porównaniu z rokiem 2010 nast¹pi³ spadek ogó³u zaistnia³ych Bonifratrów w Piaskach Marysinie. W momencie, kiedy system zidenzdarzeñ o 9%. Wzros³a jednak liczba po¿arów (o ponad 20%), nato- tyfikuje po¿ar, momentalnie jednostka jest o tym powiadomiona 
mówi M. Pohl.  Jest jeszcze kilkanacie placówek, które posiadaj¹
miast spad³a liczba miejscowych zagro¿eñ (o ponad 12%).
Najwiêcej zdarzeñ powsta³o w gminach: Gostyñ (263), Borek Wlkp. instalacjê wykrywaj¹c¹ zdarzenie, ale nie s¹ pod³¹czone do monito(104), Poniec (98), Krobia (91) i Piaski (72). Najmniej w gminach ringu z uwagi na to, ¿e przepisy jednoznacznie nie nakazuj¹ takiej
operacji. Jest to o tyle po¿yteczne, ¿e jeli dosz³oby do po¿aru, a w
Pêpowo (48) i Pogorzela (39).
W zdarzeniach mieræ ponios³o 10 osób  w tym jeden stra¿ak. danym obiekcie nie by³oby nikogo w budynku, sygna³ o zdarzeniu
Przed rokiem ¿ycie straci³y tylko 3 osoby. 94 osoby zosta³y ranne by³by wys³any automatycznie do komendy.
W minionym roku gostyñska komenda doposa¿ona zosta³a w od(w 2010 roku  114).
powiedni
sprzêt i urz¹dzenia, a stra¿acy w rodki ochrony osobistej,
 Smutn¹ statystyk¹ jest liczba osób, które ponios³y mieræ. Niekieczym zwiêkszono bezpieczeñstwo
dy mo¿liwoæ udzielenia pomocy by³a
pracy. 13 lutego dokonano powieniemo¿liwa.  mówi K £oniewski. 
cenia i przekazania zakupionego sprzêmieræ poniós³ tak¿e jeden stra¿ak,
tu m. in. redniego samochodu ratowktóry jad¹c na wezwanie do zdarzeniczo-ganiczego uterenowionego
nia uleg³ wypadkowi i w jego wyniku
marki Man Gba 2,5 /16 oraz samoponiós³ mieræ.
chodu specjalnego koda Slop. ZaPrzyczyn¹ blisko po³owy po¿akupiono tak¿e rozsiewacz sorbentu,
rów by³a nieostro¿noæ osób dorowentylator do usuwania dymu i przes³ych przy pos³ugiwaniu siê otwarwietrzania pomieszczeñ, urz¹dzenie
tym ogniem. W mniejszym stopniu
do ewakuacji i samoratowania Rollzawini³y wady rodków transporgliss, a tak¿e pompê spalinow¹ Hontu, urz¹dzeñ i instalacji elektryczda. Na sprzêt ³¹cznie pozyskano
nych oraz nieprawid³owej eksploata758,5 tys. z³.
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Powsta³e w 2011 r. w zdarzeniach straty materialne wynios³y poStra¿acy w celu jak najskuteczniejszego dzia³ania równie¿ podnonad 2,1 mln z³ (w roku 2010  ponad 3,1 mln z³). Oszacowano, ¿e w
sz¹
swoje umiejêtnoci podczas licznych æwiczeñ, szkoleñ i zawowyniku prowadzonych dzia³añ ratowniczo-ganiczych uratowano
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mienie o ³¹cznej wartoci nieco ponad 3,1 mln z³.
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siê miêdzy Poznaniem a Wroc³awiem. Jest w naszym miecie kilka
***
obiektów noclegowych, restauracyjnych czy handlowych, w których
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nowego
sprzêtu
by³
mo¿liwy
dziêki
wsparciu:
samorz¹du powiatowego, samorz¹tam wyst¹piæ, zarz¹dcy czy w³aciciele usunêli  wyjania M. Pohl.
dów gmin: Gostyñ, Krobia, Pêpowo i Poniec, Komendy Wojewódzkiej PSP w
Od piêciu lat w gostyñskiej komendzie funkcjonuje stacja monito- Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
ringu po¿arowego, do której pod³¹czonych jest 11 podmiotów go- w Poznaniu; lokalnych firm: Wix Filtron, Spó³dzielni Mleczarskiej z Gostynia,
spodarczych z terenu naszego powiatu, sporód 32 instytucji posia- HJH Heinz, Netbox Polska Sp. z o.o., Ardagh Glass S.A., Pfeifer & Langen Polska
daj¹cych automatyczn¹ sygnalizacjê alarmow¹.
S.A oraz Powiatowego Banku Spó³dzielczego w Gostyniu.
 W minionym roku do systemu pod³¹czony zosta³ obiekt Szpitala

