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I. SYTUACJA POŻAROWA. 

 

 

W 2020 roku na terenie powiatu pułtuskiego miało miejsce ogółem 820 zdarzeń, podczas których 

interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:  

- 232 pożary, 

- 552 miejscowe zagrożenia.  

Wśród tych zdarzeń odnotowano 36 alarmów fałszywych, w tym:  

- 29 w dobrej wierze,  

- 1 złośliwy, 

- 6 z systemu sygnalizacji pożaru. 

W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosło 13 osób, w tym jedno dziecko. Obrażeń doznało 96 osób, 

w tym 2 dzieci.  

Zaistniałe w 2020 r. zdarzenia spowodowały straty w wysokości szacowanej na 4 969,3 tys. zł, w tym:  

- pożary – 2 057,3 tys. zł, 

- miejscowe zagrożenia –2 912 tys. zł. 

W wyniku prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych i ratowniczych uratowano zagrożone 

mienie o szacunkowej wartości co najmniej 22 510 tys. zł, w tym podczas: 

- pożarów – 20 065 tys. zł, 

- miejscowych zagrożeń – 2 445 tys. zł. 

 

W działaniach ratowniczych (zdarzenia bez alarmów fałszywych) brało udział łącznie 1366 

zastępów straży pożarnej - 5642 ratowników, w tym: 

- 744 zastępy Państwowej Straży Pożarnej – 2740 ratowników, 

- 406 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego – 1876 ratowników, 

- 216 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza ksrg - 1026 ratowników. 

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. wspierały służby tj.: 

- Państwowe Ratownictwo Medyczne - 164 ZRM (356 ratowników), 

- Policja - 346 pojazdów (704 policjantów), 

- Straż Miejska - 10 pojazdów (19 strażników), 

- Pogotowie energetyczne -26 pojazdów (52 osoby), 

- Pogotowie gazowe -  4 pojazdy (8 osób), 

- Służby leśne – 13 pojazdów (21 leśników), 

- Inspekcja Ochrony Środowiska -  1 pojazd (2 inspektorów), 

- inne służby - łącznie 102 pojazdy (128 osób). 

Porównanie danych za 2020 r. z danymi za 2019 r. przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne. 



II. ILOŚĆ ZDARZEŃ I WYSOKOŚĆ STRAT WEDŁUG MIESIĘCY. 

       

II.1. Ilość zdarzeń według miesięcy. 

Miesiące 
Zdarzenia Tendencje 

+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 
ilość w % ilość w % ilość w % 

styczeń 48 6,28 30 3,66 -18 -37,5 

luty 35 4,58 40 4,88 5 14,3 

marzec 64 8,38 63 7,68 -1 -1,6 

kwiecień 92 12,04 86 10,49 -6 -6,5 

maj 58 7,59 46 5,61 -12 -20,7 

czerwiec 95 12,43 95 11,59 0 0,0 

lipiec 86 11,26 106 12,93 20 23,3 

sierpień 97 12,70 157 19,15 60 61,9 

wrzesień 69 9,03 72 8,78 3 4,3 

październik 43 5,63 57 6,95 14 32,6 

listopad 44 5,76 27 3,29 -17 -38,6 

grudzień 33 4,32 41 5,00 8 24,2 

Razem: 764 100,0 820 100,0 56 7,3 

 

II.2. Straty spowodowane zdarzeniami według miesięcy. 

Miesiące 
Straty Tendencje 

+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 
w tys. zł w % w tys. zł w % w tys. zł w % 

styczeń 291,7 5,9 120,2 2,4 -171,5 -58,8 

luty 350,9 7,0 644,1 13,0 293,2 83,6 

marzec 592,6 11,9 402 8,1 -190,6 -32,2 

kwiecień 160,3 3,2 630 12,7 469,7 293,0 

maj 534,2 10,7 172,4 3,5 -361,8 -67,7 

czerwiec 469,5 9,4 258,2 5,2 -211,3 -45,0 

lipiec 818,4 16,4 785,4 15,8 -33,0 -4,0 

sierpień 500 10,0 515,8 10,4 15,8 3,2 

wrzesień 503 10,1 336 6,8 -167,0 -33,2 

październik 336,9 6,8 150,2 3,0 -186,7 -55,4 

listopad 228,1 4,6 228,5 4,6 0,4 0,2 

grudzień 199,2 4,0 726,5 14,6 527,3 264,7 

Razem: 4984,8 100,0 4969,3 100,0 -15,5 -0,3 

 

III. ILOŚĆ ZDARZEŃ I WYSOKOŚĆ STRAT WEDŁUG GMIN. 

 

III.1. Ilość zdarzeń według gmin. 

Gminy 
Zdarzenia Tendencje 

+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 
ilość w % Ilość w % ilość w % 

Pułtusk 396 51,8 440 53,7 44 11,1 

Gzy 43 5,6 42 5,1 -1 -2,3 

Obryte 52 6,8 63 7,7 11 21,2 

Pokrzywnica 93 12,2 89 10,9 -4 -4,3 

Świercze 53 6,9 68 8,3 15 28,3 

Winnica 49 6,4 51 6,2 2 4,1 

Zatory 78 10,2 67 8,2 -11,0 -14,1 

Razem: 764 100,0 820 100,0 56 7,3 

 



III.2. Wysokość strat według gmin. 
 

Gmina 
Straty Tendencje 

+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 
w tys. zł w % w tys. zł w % w tys. zł w % 

Pułtusk 2294,1 46,02 2033 40,91 -261,1 -11,4 

Gzy 80,3 1,61 148,5 2,99 68,2 84,9 

Obryte 161,4 3,24 244 4,91 82,6 51,2 

Pokrzywnica 1303,5 26,15 982 19,76 -321,5 -24,7 

Świercze 187,2 3,76 474,7 9,55 287,5 153,6 

Winnica 321 6,44 453 9,12 132 41,1 

Zatory 637,3 12,78 634,1 12,76 -3,2 -0,5 

Razem: 4984,8 100,00 4969,3 100,0 -15,5 -0,3 

 

 

IV. ZDARZENIA I STRATY WEDŁUG RODZAJU I WEDŁUG GMIN. 

 

IV.1. Ilość zdarzeń według ich rodzaju. 

Rodzaj zdarzenia 

Ilości zdarzeń Tendencje: 
+ wzrost;  

- spadek 
2019r. 2020r. 

ilość w % ilość w % ilość w % 

Pożar 280 36,6 232 28,3 -48 -17,1 

Miejscowe zagrożenie 458 60,0 552 67,3 94 20,5 

Alarm fałszywy 26 3,4 36 4,4 10,0 38,5 

Razem: 764 100,0 820 100,0 56 7,3 

 

 

IV.2. Wysokość strat według rodzaju zdarzeń. 

Rodzaj zdarzenia 

Wysokość strat Tendencje: 
+ wzrost;  

- spadek 
2019r. 2020r. 

w tys. zł w % w tys. zł w % w tys. zł w % 

Pożar 1561,9 31,3 2057,3 41,4 495,4 31,7 

Miejscowe zagrożenie 3422,9 68,7 2912 58,6 -510,9 -14,9 

Razem: 4984,8 100,0 4969,3 100,0 -15,5 -0,3 

  Uwaga: nie uwzględniono alarmów fałszywych nie powodujących strat. 

 

 

IV.3. Ilości zdarzeń według ich rodzaju oraz gmin w 2020 r. 

Rodzaj zdarzenia 
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 RAZEM 

Pożar 127 12 18 15 17 16 27 232 

Miejscowe 

zagrożenie 
287 29 44 71 48 35 38 552 

Alarm fałszywy 26 1 1 3 3 0 2 36 

Razem: 440 42 63 89 68 51 67 820 



IV.4. Wysokość strat według rodzaju zdarzeń oraz gmin w 2020 r. 

Rodzaj zdarzenia 
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 RAZEM 

Pożar 622,5 67 47 185 353,2 314,5 468,1 2057,3 

Miejscowe zagrożenie 1410,5 81,5 197 797 121,5 138,5 166 2912 

Razem: 2033 148,5 244 982 474,7 453 634,1 4969,3 

 

    

IV.5. Ilość zdarzeń według rodzaju obiektów (działów). 

Obiekty dotknięte zdarzeniami (działy)  
Ilość zdarzeń 

2019r. 2020r. 

Administracyjno-biurowe, banki 3 2 

Oświaty i nauki (budynki dydaktyczne, szkolne itp.) 8 7 

Służba zdrowia (szpitale, sanatoria, przychodnie itp.) 1 3 

Handlowo - usługowe (sklepy, domy towarowe itp.)  2 4 

Widowiskowo - rozrywkowe i sportowe 0 1 

Kultu religijnego – sakralne 0 4 

Inne obiekty użyteczności publicznej 5 1 

Hotele, noclegownie 2 2 

Budynki mieszkalne jednorodzinne, w tym bliźniaki 69 60 

Budynki mieszkalne wielorodzinne 53 69 

Koszary 1 0 

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych 51 62 

Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.) 5 9 

Budynki produkcyjne 3 1 
Budynki gospodarcze w tym wiaty 3 7 

Maszyny i urządzenia technologiczne 2 3 

Rurociągi, instalacje przemysłowe 0 2 

Place składowe, w tym także hałdy 0 3 

Stacje paliw płynnych i gazu płynnego 0 1 

Śródlądowe – obiekty pływające  2 1 
Drogowe – motocykle, jednoślady 9 3 

Drogowe - autobusy, trolejbusy 2 0 

Drogowe - samochody ciężarowe  12 11 

Drogowe - samochody osobowe, przyczepy 146 111 

Kolejowe – ruchu pasażerskiego np. wagony pasażerskie, typu pasażerskiego, socjalne 1 0 

Młodniki 5 5 

Lasy - drzewostany II klasy wieku 17 4 

Lasy – drzewostany III i powyżej klasy wieku 3 1 

Lasy - inne powierzchnie w obszarach leśnych 18 12 

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 13 15 

Uprawy rolne oraz łąki, rżyska itp.  24 11 

Maszyny rolnicze, traktory, inne środki transportu 3 3 

Sterty, stogi, brogi 3 3 

Budynki inwentarskie, hodowlane, składowe (stodoły) 4 15 

Budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże) 12 10 

Śmietniki wolnostojące, wysypiska śmieci 28 30 

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami 3 2 

Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków magazynowych i produkcyjnych 1 1 

Obiekty przyrody naturalnej (np. pojedyncze drzewa) 59 125 

Obiekty hydrotechniczne 2 4 

Rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach 2 0 

Inne zdarzenia na akwenach, zbiornikach, rzekach 8 4 



Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych 3 1 

Płyty manewrowe, szlaki kolejowe, drogi i ulice 36 34 

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych 79 80 

Zdarzenia na dużych obszarach mieszkalnych i gosp. np. poszukiwanie ludzi 0 2 

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje itp.  35 55 

Nieznane (alarmy fałszywe) 26 36 

RAZEM 764 820 

 

V. SYTUACJA POŻAROWA. 

 

V.1. Ilość pożarów według ich wielkości. 

Wielkości  

pożarów 

Ilość pożarów Tendencje 
+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 

ilość w % Ilość w % ilość w % 

mały 267 95,36 219 94,40 -48 -18,0 

średni 13 4,64 13 5,60 0 0 

duży 0 0,00 0 0,00 0 0 

bardzo duży 0 0,00 0 0,00 0,0 0 

Razem: 280 100,00 232 100,00 -48 -17,1 

 

V.2. Wysokość strat po pożarowych według wielkości pożarów.  

Wielkości  

pożarów 

Straty po pożarowe Tendencje 
+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 

w tys. zł w % w tys. zł w % w tys. zł w % 

mały 511,7 32,8 1067,3 51,9 555,6 108,6 

średni 1050,2 67,2 990,0 48,1 -60,2 -5,7 

duży 0 0,0 0 0,0 0 0 

bardzo duży 0 0,0 0 0,0 0,0 0 

Razem: 1561,9 100,0 2057,3 100,0 495,4 31,7 

 

 

V.3. Ilość pożarów według przyczyn ich powstawania. 

Przyczyny powstawania pożarów 
Ilość pożarów Tendencje: 

+ wzrost, - spadek 
2019r. 2020r. ilość w % 

NOD przy posługiwaniu się otwartym ogniem (papierosy, zapałki) 143 124 -19 -13,3 
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 0 3 3 - 
NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i 

pirotechnicznymi. 
0 0 0 0 

NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych 1 1 0 0 
NOD w pozostałych przypadkach  1 1 0 0 
NON przy posługiwaniu się otwartym ogniem (papierosy, zapałki) 1 0 -1 -100 
NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych 0 1 1 - 
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych  16 13 -3 -18,8 
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 1 0 -1 -100 
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności piece, 

grzałki, kuchnie 
1 0 -1 -100 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 32 18 -14 -43,8 
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 1 4 3 300,0 
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe 1 1 0 0 
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe 1 2 1 100,0 
Wady urządzeń mechanicznych 3 1 -2 -66,7 
Wady środków transportu 16 4 -12 -75,0 
Samozapalenia biologiczne 1 1 0 0 
Wyładowania atmosferyczne 1 2 1 100,0 



Wady konstrukcji budowlanych 0 1 1 - 
Podpalenia (umyślne), w tym akty terroru  25 32 7 28,0 
Pożary, jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 3 2 -1 -33,3 
Inne przyczyny 16 9 -7 -43,8 
Nieustalone 16 12 -4 -25,0 

Razem: 280 232 -48 -17,1 

 

 

 

VI. PRZYCZYNY I STRATY SPOWODOWANE INNYMI MIEJSCOWYMI ZAGROŻENIAMI. 
 

       

VI.1. Ilość miejscowych zagrożeń według przyczyn ich powstawania. 
 

Przyczyny powstawania 

miejscowych zagrożeń 

Ilość zdarzeń 
Tendencje: 

+ wzrost,  

- spadek 

2019r. 2020r. ilość w % 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt 

oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 
3 2 -1 -33,3 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 1 0 -1 -100 
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 3 0 -3 -100 
Wady urządzeń i instalacji gazowych 5 2 -3 -60,0 
Wady urządzeń ogrzewczych (inne  niż elektryczne) 7 8 1 14,3 
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych  (innych niż elektryczne) 1 1 0 0 
Uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających media  10 9 -1 -10,0 
Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych 1 0 -1 -100 
Wady środków transportu 11 5 -6 -54,5 
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 3 3 0 0 
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu 135 102 -33 -24,4 
Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków 0 1 1 - 
Nieprawidłowe wykonywanie prac instalacyjnych, budowlanych 1 1 0 0 
Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp. 2 1 -1 -50,0 
Wady konstrukcji budowlanych 1 0 -1 -100 
Silne wiatry, huragany 52 119 67 128,8 
Gwałtowne opady atmosferyczne 3 33 30 1000,0 
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 0 0 0 0 
Nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzających zagr. 106 135 29 27,4 
Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, itp. 2 3 1 50,0 
Akcje terrorystyczne 3 0 -3 -100 
Nieumyślne działanie człowieka 16 16 0 0 
Celowe działanie człowieka 4 21 17 425,0 
Nieustalone 8 9 1   
Inne przyczyny 80 81 1 1,3 

RAZEM: 458 552 94 20,5 

  

 

VI.2. Straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami według przyczyn ich powstania. 
 

Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń 
Wysokość strat 

Tendencje: 
+ wzrost, - spadek 

2019r. 2020r. w tys. zł w % 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, 

osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 
2 0 -2,0 -100 

Wady urządzeń i instalacji gazowych 15 0 -15,0 -100 

Wady urządzeń ogrzewczych (inne  niż elektryczne) 2 10 8,0 400,0 

Uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych dopr. Media   28 4 -24,0 -85,7 

Wady środków transportu 22 0 -22,0 -100 

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 3 40 37,0 1233,3 

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu 2864,5 2590,5 -274,0 -9,6 



Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków 0 0,2 0,2 - 

Silne wiatry, huragany 314 58 -256,0 -81,5 

Gwałtowne opady atmosferyczne 0 56,5 56,5 - 

Nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów, 56,2 91 34,8 61,9 

Nieumyślne działanie człowieka 110,2 21,5 -88,7 -80,5 

Celowe działanie człowieka 0 5,7 5,7 - 

Inne przyczyny 3,5 12,6 9,1 260,0 

Nieustalone 2,5 22 19,5 780,0 

RAZEM: 3422,9 2912 -510,9 -14,8 

 

 

VII. UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  W  DZIAŁANIACH 

RATOWNICZYCH. 
 

VII.1. Udział jednostek w działaniach ratowniczych według gmin (ilość pojazdów). 

Gmina 

Ilość jednostek w działaniach ratowniczych* Tendencja 

+ wzrost 

- spadek 2019r. 2020r. 

PSP OSP Razem PSP OSP Razem PSP OSP 

Pułtusk 532 111 643 467 195 662 -65 84 

Gzy 35 53 88 37 43 80 2 -10 

Obryte 40 59 99 38 73 111 -2 14 

Pokrzywnica 94 93 187 71 84 155 -23 -9 

Świercze 40 74 114 26 77 103 -14 3 

Winnica 58 65 123 52 61 113 -6 -4 

Zatory 71 85 156 53 89 142 -18 4 

Razem: 870 540 1410 744 622 1366 -126 82 
 

 *- udział bez alarmów fałszywych 
 
 

 

VII.2. Udział strażaków w działaniach ratowniczych według gmin. 
 

Gmina 

Ilość strażaków w działaniach ratowniczych* Tendencja 

+ wzrost 

- spadek 2019r. 2020r. 

PSP OSP Razem PSP OSP Razem PSP OSP 

Pułtusk 1995 523 2518 1734 938 2672 -261 415 

Gzy 119 206 325 139 189 328 20 -17 

Obryte 150 252 402 147 333 480 -3 81 

Pokrzywnica 343 437 780 257 382 639 -86 -55 

Świercze 153 326 479 102 339 441 -51 13 

Winnica 215 283 498 176 257 433 -39 -26 

Zatory 263 423 686 185 464 649 -78 41 

Razem: 3238 2450 5688 2740 2902 5642 -498 452 

 *- udział bez alarmów fałszywych 

 

 



 

VII.3. Wykaz jednostek OSP z terenu powiatu pułtuskiego, które uczestniczyły w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych w 2020 roku. 

 

Jednostka 
OSP 

Rejon działania 
Poza rejonem 

działania 
Ogółem 

P MZ AF PZR Razem P MZ Razem P MZ AF CZ  PZR Razem 

Głodowo 30 46 1 20 97 1 0 1 31 46 1 1 20 99 

Obryte 18 40 1 16 75 0 1 1 18 41 1 1 16 77 

Pokrzywnica 16 39 0 14 69 2 0 2 18 39 0 0 14 71 

Winnica 20 35 1 13 69 1 0 1 21 35 1 0 13 70 

Świercze 16 46 3 0 65 1 1 2 17 47 3 0 0 67 

Pniewo 17 18 1 13 49 1 0 1 18 18 1 0 13 50 

Gzy 7 12 0 2 21 0 1 1 7 13 0 0 2 22 

Grabówiec 8 43 1 0 52 0 2 2 8 45 1 0 0 54 

Zatory 15 12 2 0 29 0 0 0 15 12 2 0 0 29 

Trzepowo 4 14 2 0 20 1 1 2 5 15 2 0 0 22 

Pułtusk 0 19 0 0 19 0 0 0 0 19 0 1 0 20 

Kacice 0 12 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

Przewodowo 3 12 1 0 16 1 0 1 4 12 1 0 0 17 

Trzciniec 2 10 0 1 13 1 0 1 3 10 0 0 1 14 

Drwały 8 5 1 0 14 0 0 0 8 5 1 0 0 14 

Zambski 
Kościelne 

7 3 0 0 10 1 0 1 8 3 0 0 0 11 

Dzierżenin 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

Pobyłkowo 
Duże 

1 2 0 0 3 1 0 1 2 2 0 0 0 4 

Świeszewko 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Rębkowo 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Płocochowo 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Szyszki 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Dziarno 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Gzowo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Lutobrok 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Razem 180 382 14 79 655 11 6 17 191 388 14 3 79 675 

Legenda: 
P – pożar;   MZ – miejscowe zagrożenie;   AF – alarm fałszywy;   CZ – ćwiczenia;   PZR – zabezpieczenie rejonu 



 

VII.4. Udział jednostek w działaniach ratowniczych według rodzaju zdarzeń (ilość pojazdów). 
 

Rodzaj 

zdarzenia 

Ilość jednostek w działaniach ratowniczych Tendencja  

+ wzrost 

- spadek 2019r. 2020r. 

PSP OSP Razem PSP OSP Razem PSP OSP 

Pożar 352 273 625 303 222 525 -49 -51 

Miejsc. zagroż. 518 267 785 441 400 841 -77 133 

Alarm fałszywy 36 9 45 43 16 59 7 7 

Razem: 906 549 1455 787 638 1425 -119 89 
 

 

 

 

VII.5. Udział strażaków w działaniach ratowniczych według rodzaju zdarzeń. 
 

Rodzaj 

zdarzenia 

Ilość strażaków w działaniach ratowniczych Tendencja  

+ wzrost 

- spadek 2019r. 2020r. 

PSP OSP Razem PSP OSP Razem PSP OSP 

Pożar 1282 1250 2532 1087 1095 2182 -195 -155 

Miejsc. zagroż. 1956 1200 3156 1653 1807 3460 -303 607 

Alarm fałszywy 133 47 180 165 77 242 32 30 

Razem: 3371 2497 5868 2905 2979 5884 -466 482 
 

 

 

VIII. SZACUNKOWE WARTOŚCI URATOWANEGO MIENIA. 
 

VIII.1. Szacunkowe wartości uratowanego mienia według gmin. 

Gmina 
Wartości uratowanego mienia Tendencje 

+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 
w tys. zł w % w tys. zł w % w tys. zł w % 

Pułtusk 14455 58,78 11800 52,42 -2655,0 -18,4 

Gzy 1230 5,00 665 2,95 -565,0 -45,9 

Obryte 415 1,69 2660 11,82 2245,0 541,0 

Pokrzywnica 4190 17,04 1010 4,49 -3180,0 -75,9 

Świercze 1130 4,60 260 1,16 -870,0 -77,0 

Winnica 1370 5,57 4050 17,99 2680,0 195,6 

Zatory 1801 7,32 2065 9,17 264,0 14,7 

Razem: 24591 100,00 22510 100,0 -2081,0 -8,5 

 

 

VIII.2. Szacunkowe wartości uratowanego mienia według rodzaju zdarzeń. 

 

Rodzaj zdarzenia 
Wartości uratowanego mienia Tendencje: 

+ wzrost; - spadek 2019r. 2020r. 
w tys. zł w % w tys. zł w % w tys. zł w % 

Pożar 21831 88,8 20065 89,1 -1766,0 -8,1 

Miejscowe zagrożenie 2760 11,2 2445 10,9 -315,0 -11,4 

Razem: 24591 100,0 22510 100,0 -2081,0 -8,5 

 

 



 

 

IX. POSZKODOWANI PODCZAS ZDARZEŃ. 
 

IX.1. Poszkodowani podczas zdarzeń według ich rodzaju. 

Rodzaj 

Zdarzenia 

Poszkodowani podczas zdarzeń 

2019r. 2020r. 

Ofiary śmiertelne Ranni Ofiary śmiertelne Ranni 

Pożar 4 1 2 12 

Miejscowe zagrożenie 9 128 11 84 

Razem: 13 129 13 96 

 

IX.2. Poszkodowani podczas zdarzeń według gmin. 

Gmina 

Poszkodowani podczas zdarzeń 

2019r. 2020r. 

Ofiary śmiertelne Ranni Ofiary śmiertelne Ranni 

Pułtusk 6 56 5 51 

Gzy 1 7 0 9 

Obryte 2 8 1 4 

Pokrzywnica 1 31 3 15 

Świercze 1 10 1 5 

Winnica 2 6 3 7 

Zatory 0 11 0 5 

Razem: 13 129 13 96 

 
 

 

X. WYBRANE AKCJE RATOWNICZO - GAŚNICZE W 2020 r. 
 

Pożar budynku gospodarczego w Pułtusku ul. Uzdrowiskowa w dniu 17.03.2020r. 

Do SK KP wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Po przybyciu na miejsce 

zdarzenia zastępów ratowniczych zastano pożar drewnianego garażu w całej kubaturze. Ratownicy zabezpieczeni 

w sprzęt ochrony dróg oddechowych podali jeden prąd w natarciu na palący się budynek oraz drugi prąd wody  

w obronie zagrożonego budynku mieszkalnego, co pozwoliło zlokalizować i ugasić pożar. Przybyłe równocześnie 

z JOP, ZRM udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu przytomnemu mężczyźnie, który 

znajdował się poza budynkiem. Mężczyzna doznał poparzeń II stopnia kończyny dolnej i dwóch dłoni. Ratownicy 

z JRG pomogli przetransportować poszkodowanego na noszach do karetki. Na miejsce działań zostało 

zadysponowane Pogotowie Energetyczne w celu sprawdzenia zerwanej linii energetycznej doprowadzającej 

napięcie do budynku.  

 

 

Wypadek z udziałem pojazdów ciężarowych w m. Kacice DK 61 w dniu 24.02.2020r. 

Stanowisko Kierowania KP PSP (SK KP) otrzymało informację z 

CPR o zderzeniu dwóch ciężarówek, w tym cysterny z paliwem. Dwa 

samochody ciężarowe blokowały DK 61 w obu kierunkach. Cysterna 

z paliwem przewoziła około 15 tys. l benzyny, płaszcz zbiornika nie 

został uszkodzony, nie stwierdzono wycieków. Ciągnik siodłowy nie 

przewoził ładunku, jednak rozszczelnieniu uległ zbiornik paliwa. 

Działania ratowników polegały na zablokowaniu ruchu na DK, 

pomocy w transporcie poszkodowanego, przytomnego kierowcy do 

karetki ZRM, rozwinięciu linii gaśniczej, odłączeniu klem 

akumulatorów, ograniczeniu wycieku paliwa oraz zbieraniu oleju 



 

napędowego do zastępczych zbiorników. Kierowca cysterny został zabrany do szpitala w celu hospitalizacji. 

Miejsce działań wsparł zastęp z OSP Pokrzywnica. Właściciel firmy transportowej przyjechał drugą cysterną, do 

której przepompowano paliwo z uszkodzonego pojazdu. Po usunięciu cysterny z pasa DK wprowadzono ruch 

wahadłowy. Ratownicy przy pomocy narzędzi hydraulicznych pomogli właścicielowi ciągnika siodłowego w 

zmianie uszkodzonego prawego przedniego koła, co umożliwiło odholowanie pojazdu. Na tym działania 

zakończono, na miejscu pozostał zastęp OSP Pokrzywnica do czasu zakończenia czynności dochodzeniowo-

śledczych przez Policję. 
 

 

Pożar piwnicy budynku jednorodzinnego w Pułtusku ul. Batorego w dniu 29.04.2020r. 

SK KP PSP otrzymało zgłoszenie o pożarze piwnicy budynku jednorodzinnego, w którym prawdopodobnie jest 

jedna osoba ranna, poparzona. Na miejscu zastano pożar piwnicy w budynku jednorodzinnym. Osoba 

poszkodowana przytomna opuściła pomieszczenie przed przybyciem JOP. Działania ratownicze polegały na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania energii elektrycznej, podaniu jednego prądu wody  

w natarciu na palące się zarzewia ognia w pomieszczeniu piwnicy. Ratownicy udzielili KPP poszkodowanemu 

mężczyźnie (oparzenia II stopnia całego ciała) i przekazali ZRM. Dalsze działania polegały na oddymieniu, 

przewietrzeniu piwnicy, chłodzeniu butli z gazem oraz monitorowaniu pomieszczeń przy pomocy kamery 

termowizyjnej. W trakcie prowadzonych działań okazało się, że kobieta, która udzielała pomocy 

poszkodowanemu mężczyźnie doznała również poparzeń i wymaga udzielenia KPP. Poszkodowaną kobietę  

z wypełnioną kartą KPP przekazano ZRM. 

 

 

Pożar lasu w msc. Bartodzieje w dniu 23.04.2020r. 

Do SK KP wpłynęła informacja z CPR o gęstym dymie unoszącym się nad lasem. Zadysponowano do zdarzenia 

w pierwszym rzucie zastęp z JRG oraz dwa zastępy z OSP Obryte. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano 

rozwijający się pożar ściółki leśnej. Ratownicy podali trzy prądy wody w natarciu oraz zadysponowano kolejne 

SiŚ na polecenie KDR. Przybyłe na miejsce kolejne zastępy z JRG, OSP Pniewo oraz Zambski Kościelne 

pozwoliły na utworzenie dwóch odcinków bojowych oraz podanie sześciu prądów wody, co pozwoliło na 

lokalizację i ugaszeniu pożaru. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo ok. 2,4 ha ściółki leśnej.  

 
 

Substancje nieznanego pochodzenia w Pułtusku ul. Wojska Polskiego w dniu 29.04.2020r. 

Stanowisko Kierowania KP PSP otrzymało telefoniczną dyspozycję ze SK KW PSP dot. zadysponowania zastępu 

JRG do zabezpieczenia działań prowadzonych przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego 

„Ciechanów 6”. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie i  ustalono, że na terenie jednej z prywatnych 

firm znajdują się substancje nieznanego 

pochodzenia, które są składowane w metalowych 

beczkach, plastikowych pojemnikach i stalowych 

kontenerach. Na polecenie WIOŚ, GIOŚ oraz 

Policji wyznaczono miejsca do pobrania próbek z 

pojemników. Ratownicy z SGRChem Eko 

wyznaczyli strefę działań, a następnie zabezpieczeni 

w sprzęt ochrony dróg oddechowych i ubrani w 

kombinezon chemoodporny pobrali 14 próbek 

substancji. Próbki przekazano inspektorom GIOŚ i 

WIOŚ Warszawa. Dalsze czynności dochodzeniowo 

- śledcze prowadziła KP Policji w Pułtusku. 



 

Pożar w domku letniskowym w Pułtusku ul. Rybitew w dniu 25.06.2020r. 

Dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o wybuchu butli z gazem na działce rekreacyjnej numer 154. 

Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy ratownicze, po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdziły, że w domku 

letniskowym doszło do wybuchu gazu propan-butan. W wyniku wybuchu kobieta doznała poparzeń obu kończyn 

górnych, głowy, szyi, pleców i górnej części klatki piersiowej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu 

miejsca zdarzenia, zakręceniu i wyniesieniu butli z gazem oraz udzieleniu KPP poszkodowanej kobiecie. 

Poszkodowaną kobietę przekazano przybyłemu ZRM. 

 

 

Pożar butli z gazem w budynku wielorodzinnym w Pułtusku al. Tysiąclecia w dniu 19.06.2020r. 

Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał zgłoszenie z CPR Radom o pożarze butli z gazem w budynku 

wielorodzinnym w mieszkaniu na czwartym piętrze. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG.  

Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR potwierdził informację od lokatorów o płonącej 11 kilogramowej butli  

z gazem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji pozostałych 

lokatorów z klatki. Na klatce schodowej istniało duże zadymienie, a w pomieszczeniu kuchennym rozwija się 

pożar. Po odłączeniu energii elektrycznej wprowadzono do środka rotę gaśniczą. Ratownicy dokonali pomiaru 

temperatury płaszcza butli przy pomocy kamery termowizyjnej, następnie po ugaszeniu szafki chłodzili butlę 

rozproszonym prądem gaśniczym. Strażacy zbudowali bezobsługowe stanowisko gaśnicze i przystąpiła do 

otwarcia okien w pomieszczeniu w celu oddymienia lokalu. Po kilkunastu minutach dokonano ponownego 

pomiaru temperatury płaszcza butli. Po odnotowanym spadku temperatury podjęto decyzję o zakręceniu zaworu 

butli i wyniesieniu jej na zewnątrz budynku, gdzie dalej była schładzana prądem wody.  

Po zakończeniu działań mieszkania sprawdzono detektorem wielogazowym na obecności substancji szkodliwych 

dla zdrowia – zagrożenia nie stwierdzono.  

 

 

Pożar łodzi na rzece Narew w miejscowości Stawinoga w dniu 18.07.2020r. 

Dyżurny SK otrzymał zgłoszenie o pożarze łodzi na rzece Narew i wyskakujących z niej ludziach do wody. Do 

działań zadysponowano dwa zastępy z JRG z łodzią oraz OSP Pokrzywnica, Zatory i Pniewo. Powiadomiono 

również WOPR w Pułtusku. W związku, że zdarzenie mogło występować w dwóch różnych miejscach jeden 

zastęp JRG z łodzią i OSP Pokrzywnica udali się do miejsca najbliższego umożliwiającego zwodowanie łodzi  

w msc. Karniewek, a drugi zastęp z JRG oraz OSP Zatory i OSP Pniewo udali się do miejscowości Stawinoga.  

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano płonący w całej kubaturze jacht motorowodny. Na miejscu obecne 

było WOPR z Zegrza, które podawało jeden prąd wody na palący się pokład łodzi. Strażacy przy użyciu pompy 

pływającej podali drugi prąd wody w natarciu na płonący wrak. Wszystkie 5 osób, które podróżowały łodzią 

zostały podjęte przez osoby trzecie pływające po rzece Narew i przekazane przybyłemu na miejsce WPR  

z Zegrza, na którego pokładzie był lekarz. Jedna z osób doznała poparzeń II stopnia i wymaga hospitalizacji. 

Pozostałe osoby nie odniosły obrażeń. Po zlokalizowaniu pożaru ratownicy weszli na łódź i dogasili pozostałe 

zarzewia ognia, jednocześnie wykluczyli obecność innych osób na łodzi. Wrak łodzi sholowano i wyciągnięto na 

brzeg rzeki. Ze względu na wydobywające się z łodzi płyny eksploatacyjne ratownicy rozstawili zaporę sorpcyjną. 

Tworzący się film olejowy usunięto przy pomocy dyspergentu. Teren objęty działaniami przekazano Policji, która 

prowadzi czynności dochodzeniowo śledcze. W działaniach brało udział 25 strażaków, 12 ratowników WOPR,  

6 ratowników medycznych i 6 funkcjonariuszy Policji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdarzenia z pozostawionymi nieznanymi substancjami – 26.08.2020r. 

Miejscowość Rębkowo 

W związku z dyspozycją WSKR, do działań związanych z pobraniem próbek niezidentyfikowanej substancji 

zadysponowano zastęp  SGRChem "Ciechanów-6" wraz z dowódcą oraz zastęp z JRG Pułtusk i OSP Winnica. 

Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp z OSP Winnica, który zabezpieczył miejsce zdarzenia i wyznaczył 

strefę bezpieczeństwa w promieniu 50 metrów. W dalszej kolejności na miejsce przybyły zastęp z JRG Pułtusk  

i specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z KP PSP Ciechanów. Ustalono, że na 

nieużytkach rolnych przy drodze wojewódzkiej nr. 571 leży stos plastikowych 120 litrowych beczek (w ilości 

około 56) wypełnionych nieznaną substancją. Na beczkach brak jakichkolwiek oznaczeń ONZ oraz jakichkolwiek 

zachodzących reakcji chemicznych. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji, przedstawiciel WIOŚ, 

przedstawiciel GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego wraz z mobilnym laboratorium oraz 

przedstawiciel urzędu gminy. Specjalistyczna Grupa Chem-Eko Ciechanów 6 pobrała próbki nieznanych 

substancji z beczek i przekazała przedstawicielowi GIOŚ oraz Policji do badania. Znajdowały się w nich 3 rodzaje 

substancji: stała barwy białej przypominająca gips, żelowa barwy białej  oraz wodnista zawiesina z elementami 

cząstek stałych. Na tym etapie działania zakończono, zastępy SP i Ochrony Środowiska udały się do kolejnego 

składowiska z nieznanymi substancjami zlokalizowanymi na terenie gminy Pokrzywnica w miejscowości Gzowo.  

 

 
 

Miejscowość Gzowo 

Na miejscu zdarzenia ratownicy zabezpieczyli teren i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa w promieniu 50 metrów.  

Ustalono, że na nieużytkach rolnych znajduje się 5 zbiorników ( tzw. mauzerów o pojemności 1000 litrów każdy) 

wypełnionych nieznaną substancją. Na beczkach brak jakichkolwiek oznaczeń ONZ oraz jakichkolwiek 

zachodzących reakcji chemicznych. Specjalistyczna Grupa Chem-Eko Ciechanów-6 pobrała próbki nieznanych 

substancji ze zbiorników i przekazała przedstawicielowi GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz 

Policji do badania. Na tym etapie działania zakończono, zastępy SP wraz z przedstawicielami Ochrony 

Środowiska udali się do kolejnego składowiska z nieznanymi substancjami zlokalizowanymi na terenie gminy 

Pokrzywnica w miejscowości Dzierżenin. 

Miejscowość Dzierżenin 

Na miejscu zdarzenia ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa w promieniu 

50 metrów. Ustalono, że na nieużytkach rolnych znajdują się 3 zbiorniki DPPL wypełnione nieznaną substancją. 

Na beczkach brak jakichkolwiek oznaczeń ONZ oraz jakichkolwiek zachodzących reakcji chemicznych. 

Specjalistyczna Grupa Chem-Eko Ciechanów - 6 pobrała próbki nieznanych substancji ze zbiorników i przekazała 

przedstawicielowi GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Policji do badania. 

 

 

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Bielany gmina Winnica w dniu 2.11.2020r. 

Do SK wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, parterowego, murowanego  

z informacją, że wewnątrz znajduje się małe dziecko. Do zdarzenia w pierwszym rzucie zadysponowano trzy 

zastępy z JRG oraz dwa zastępy z OSP Winnica. Pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy z OSP Winnica, 

które zastały pożar dwóch pomieszczeń budynku mieszkalnego. Zadymienie panowało w całym budynku. Trzy 

osoby dorosłe opuściły budynek przed przybyciem JOP. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia, odłączeniu zasilania elektrycznego w budynku oraz wprowadzeniu roty zabezpieczonej w sprzęt ODO 

z nawodnioną linią gaśniczą do wewnątrz budynku, w celu poszukiwania dziecka oraz zlokalizowania pożaru. 

Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy z JRG wsparły działania zastępów z OSP Winnica (drugi KDR przejął 

dowodzenie) wprowadzając do wewnątrz budynku drugą i trzecią rotę zabezpieczoną w linię gaśniczą, 

wyposażone w kamerę termowizyjną i sprzęt ODO. Czwarta rota podała jeden prąd wody z zewnątrz na palący się 

budynek. Ratownicy jednocześnie przystąpili do udzielenia KPP poszkodowanej kobiecie ze złamaniem kończyny 

dolnej prawej (założenie szyny kramera, wsparcie psychiczne, tlenoterapia bierna, termoizolacja) a następnie 

przekazano ją przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM. Po zlokalizowaniu pożaru i częściowym oddymieniu 



 

pomieszczeń odnaleziono zwęglone ciało dziecka, które znajdowało się po wejściu do budynku w drugim 

pomieszczeniu najbardziej objętym pożarem. Dziecko zostało ewakuowane przez okno na zewnątrz budynku.  

Ze względu na zwęglenie ciała odstąpiono od udzielenia KPP. Ze względu na duży wysiłek strażaków,  

KDR polecił zadysponować dodatkowy zastęp z OSP. W trakcie działań odnaleziono cztery butle 11 kg z gazem 

propan-butan (dwie pełne, dwie puste). Jedna z butli została poddana schładzaniu, ponieważ znajdowała się  

w pomieszczeniu objętym pożarem. Dalsze działania ratowników polegały na przeszukaniu oraz oddymieniu 

pozostałych pomieszczeń poprzez otwarcie okien oraz użycie wentylatora osiowego, przelaniu nadpalonego 

materiału palnego oraz sprawdzeniu detektorem wielogazowym - nie stwierdzono zagrożenia.  Na tym działania 

zakończono i zastępy powróciły do bazy. W działaniach brało udział 23 strażaków,8 funkcjonariuszy Policji  

i 4 ratowników medycznych. 

 

 
 

 

Pożar drewnianej stodoły w miejscowości Świeszewo gmina Świercze w dniu 15.12.2020r. 

Dyżurny SK KP PSP otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pożarze w całej kubaturze drewnianej stodoły  

w miejscowości Świeszewo gm. Świercze. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Pułtusk, dwa zastępy 

z OSP Świercze, OSP Świeszewko. Ze względu na dużą odległość pożaru od JRG Pułtusk (koniec rejonu 

operacyjnego) dyżurny poprosił SK KW PSP o zadysponowanie pobliskiego OSP Nasielsk z powiatu Nowy 

Dwór Mazowiecki. Pierwsze na miejsce pożaru przybyły zastępy z OSP Świercze, które zastały pożar drewnianej 

stodoły w całej kubaturze z dachem krytym blachą o wymiarach 30x7x6 metrów. Zagrożony pożarem był pobliski 

budynek gospodarczy. Z informacji uzyskanych od właściciela KDR I ustalił, że w środku znajdują się nawozy 

sztuczne oraz płody rolne (pszenica, kukurydza). Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej, oświetleniu terenu akcji, podaniu jednego prądu wody w obronie 

zagrożonego budynku gospodarczego oraz drugi prąd w natarciu na palącą się stodołę. Przybyłe zastępy z OSP 

Nasielsk i OSP Jackowo wsparły działania OSP Świercze podając kolejny prąd wody w natarciu na palącą się 

stodołę. Zastępy z JRG Pułtusk po przybyciu na miejsce pożaru wsparły działania zastępów z OSP. KDR II po 

zapoznaniu się z sytuacją przejął dowodzenie oraz zdecydował podać kolejny prąd wody w obronie budynku 

gospodarczego oraz dwa prądy w natarciu na paląca się stodołę co pozwoliło zlokalizować i ugasić pożar. Po 

dogaszeniu zarzewi ognia pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną nie stwierdzając zagrożenia. Woda do 

celów gaśniczych na teren działań dowożona była z dwóch pobliskich hydrantów naziemnych. Wykluczając 

zagrożenie teren działania przekazano właścicielowi, zastępy zakończyły działania i wróciły do swoich jednostek. 

W działaniach brało udział 32 strażaków i 2 funkcjonariuszy Policji. Właściciel oszacował straty na około  

300 tys. zł. 

 

 

 

 



 

Dwie kobiety wpadły do rzeki Narew w miejscowości Gnojno gmina Pułtusk w dniu 25.12.2020r. 

Z CPR Radom otrzymano informację o następującej treści :"2 DZIEWCZYNY - WPADŁY DO WODY, 

PRZYTOMNE TRZYMAJA SIE DRUTU - STARY POMOST" miejscowość Gnojno. Zadysponowano do 

zdarzenia dwa zastępy z JRG wyposażone w łódź ratowniczą i trzy suche skafandry. Dyżurny PSK pod 

odsłuchaniu treści zgłoszenia i ustaleniu jego lokalizacji poinformował o zdarzeniu mł.asp Mieczysława 

Kaczmarczyka funkcjonariusza tut. Komendy mieszkającego w miejscowości Gnojno ok. 300 m od miejsca 

zdarzenia, który jest jednocześnie członkiem miejscowego OSP. Mł.asp. Mieczysław Kaczmarczyk udał się na 

miejsce zdarzenia prywatnym samochodem. Na miejscu zastał dwie dziewczyny, które spadły z betonowego 

wysokiego nabrzeża wyrobiska pożwirowego na rzece Narew i znajdowały się w wodzie. W tym miejscu 

głębokość wody wynosi około 3m, a betonowe nabrzeże wznosi się na około 2,5 m ponad lustro wody.  

Jedną z nich za rękę (ostatkiem sił) trzymało dwóch mężczyzn (znajomi dziewczyn), którzy nie mogli wyciągnąć 

jej z wody. Druga z dziewczyn znajdowała się w zbiorniku żwirowni i trzymała się wystającego z wody drutu. 

Mł.asp Mieczysław Kaczmarczyk pomógł mężczyznom wyciągnąć pierwszą z dziewczyn na brzeg, a następnie 

wyposażony w linkę gospodarczą rzucił ją pozostającej w wodzie dziewczynie. Przy pomocy linki przyciągnął ją  

i wydostał na brzeg. Obie z dziewczyn były mokre i wychłodzone, więc udzielił im schronienia w samochodzie. 

Na miejsce przybyły zastępy z JRG i Policja. Ratownicy udzielili poszkodowanym dziewczynom kpp (usunięcie 

mokrych ubrań, termoizolacja kocem, tlenoterapia i wsparcie psychiczne). Dziewczyny poza wychłodzeniem nie 

doznały żadnych obrażeń. Przekazano je przybyłemu na miejsce ZRM, który po przebadaniu poszkodowanych nie 

stwierdził potrzeby hospitalizacji dziewczyn. Dziewczyny zostały zabrane przez kolegów i odwiezione 

samochodem osobowym do miejsca zamieszkania. Na tym działania zakończono i zastępy wróciły do jednostki. 

W działaniach brało udział 9 strażaków, 2 funkcjonariuszy Policji i 2 ratowników medycznych. 

 

 

 

 

XI. WNIOSKI. 
 

1. W 2020 roku ilość zdarzeń wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (tabela IV.1), tzn. znacznie wzrosła ilość 

miejscowych zagrożeń o 20,5%, natomiast ilość pożarów zmalała o 17,1%. Wzrost zdarzeń odnotowano  

w gminie Pułtusk, Świercze, Obryte i Winnica (tabela III.1). Jak co roku najwięcej zdarzeń odnotowano na 

terenie miasta i gminy Pułtusk, natomiast najmniej zdarzeń od kilku lat występuje na terenie gminy Gzy.   

Od kilkunastu lat utrzymuje się znaczna różnica pomiędzy ilością pożarów, a ilością miejscowych zagrożeń. 

Na terenie powiatu pułtuskiego w 2020 rok nie odnotowano dużych i bardzo dużych pożarów. 

2. Pomimo znacznego wzrostu ogólnej ilości zdarzeń odnotowano nieznaczny spadek wysokości strat  

w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe straty zanotowano w lipcu – 785,4 tys.zł. (np. kolizja  

3 samochodów osobowych w msc. Gzowo i pożar łodzi motorowodnej w msc. Stawinowa) i grudniu – 726,5 

tys.zł. (np. pożar stodoły w msc. Świeszewo i pożar budynku drewnianego letniskowego w msc. Obręb)  

a także liczne wypadki, kolizje drogowe, o których piszemy w rozdz. X.  

3. Jak co roku przyczyny powstałych zdarzeń to w głównej mierze „nieostrożność przy posługiwaniu się 

otwartym ogniem i podpalenia”, „nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe”, 

„Podpalenia umyślne”, „niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu”, „silne wiatry  

i huragany” oraz „nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów” (tabela V.3 i VI.1). Obiektami najczęściej 

dotkniętymi zdarzeniami były: budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne (191 zdarzeń), pojazdy 

drogowe (125 zdarzeń), trawy, trawniki na terenach nierolniczych (80 zdarzeń) oraz wywroty/złomy drzew, które 

w wyniku silnych wiatrów w 125 przypadkach były przyczyną podjęcia działań ratowniczych przez jednostki 

ochrony ppoż. z terenu powiatu pułtuskiego (tabela IV.5).  

4. Istotnym zagrożeniem na terenie powiatu jest zagrożenie powodziowe. Jednostki ochrony ppoż. nie są 

instytucjami wiodącymi przy tego rodzaju zagrożeń, a mimo to najbardziej są zaangażowane. W 2020 roku 



 

siły i środki ochrony ppoż. nie uczestniczyły w „zdarzeniach powodziowych”. Aczkolwiek mając na uwadze 

zdarzenia,  jakie miały miejsce w latach ubiegłych na terenie naszego powiatu tj. podtopienia, zalania, 

podwyższenie się stanu wód, należy kontynuować prace przygotowawcze / zapobiegawcze w celu 

ograniczenia ich skutków. 

5. Pomimo znacznego wzrostu ilości zdarzeń ilość osób poszkodowanych rannych w porównaniu z 2019 rokiem 

znacznie zmalała, tj. o ok. 25 %. Niestety ilość osób śmiertelnych co roku jest na tym samym poziomie  

i wynosi 13 osób, w tym dwie w pożarach (tabela IX.1). 

6. Dział VII pokazuje udział w działaniach ratowniczych strażaków PSP i OSP. Jak co roku liczby potwierdzają 

pozytywnie rosnącą gotowość operacyjną i zaangażowanie członków OSP powiatu pułtuskiego. W minionym 

roku spośród jednostek OSP powiatu pułtuskiego, członkowie jednostki z Głodowa najwięcej brali udział  

w działaniach ratowniczych. Za zaangażowanie i udział serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom oraz 

życzymy cało i zdrowo wracać po każdej akcji do swoich strażnic. 

7. Członkowie jednostek OSP uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, przez co znacznie angażują się  

w niesieniu pomocy potrzebującym. 7 marca 2020 roku 40 członków OSP z terenu powiatu pułtuskiego 

rozpoczęło szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP. Niestety wprowadzony stan epidemii 

COVID-19 a także sukcesywnie wprowadzane kolejne obostrzenia doprowadziły do konieczności 

zawieszenia m.in. ww. szkolenia, którego ukończenie warunkuje możliwość udziału w działaniach 

ratowniczych członków OSP. Do końca roku szkolenie nie było wznawiane. W związku z sytuacją 

pandemiczną, w 2020 roku nie udało się przeprowadzić jakiekolwiek szkolenie dla członków OSP.  

8. Likwidacja zagrożeń wymaga prowadzenia działań ratowniczych wybiegających poza możliwości jednej 

służby, co stwarza potrzebę ścisłej współpracy straży pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi, 

instytucjami i przedsiębiorstwami. Odnotowano wiele pozytywnych przypadków ścisłej współpracy przede 

wszystkim ze służbami, z którymi najczęściej spotykamy się podczas zdarzeń tj. Policją i ZRM.  

9. Podejmowanie działań ratowniczych w środowisku, w którym prawdopodobnie może istnieć zagrożenie ze 

strony koronawirusa SARS-Cov_2 stwarzało dodatkowe zagrożenie dla strażaków – ratowników. Wymusiło 

to wprowadzenie dodatkowych procedur i restrykcji sanitarnych. Dodatkowo zakres działań ratowniczych  

i pomocniczych realizowanych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego rozszerzony 

został o działania podejmowane w związku z walką z wirusem, tj. np. dysponowanie namiotu 

pneumatycznego do utworzenia punktu przyszpitalnego, dystrybucja maseczek i płynów do dezynfekcji do 

wyznaczonych placówek lub na prośbę MOPS dostarczanie niezbędnych produktów do osób objętych 

kwarantanną. Każde działania ratownicze i pomocnicze realizowane były z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. 

10. Należy kontynuować współpracę z innymi specjalistycznymi organami kontrolnymi, takimi jak: Nadzór 

Budowlany, PIOŚ, PIP, PSSE, itp., informując o stwierdzonych nieprawidłowościach i naruszeniach 

przepisów, według ich kompetencji. 

 

 

Za dotychczasową współpracę służbom i instytucjom współdziałającym 

serdecznie dziękujemy. 


