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1. Wprowadzenie 
 

Zadania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach realizowane 

były w 2016 roku przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wg następującej struktury 

organizacyjnej. 

 
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło ogółem 46 etatów w tym: 

 45 funkcjonariuszy: 

 w systemie zmianowym – 36; co stanowi 80% ogółu zatrudnionych, 

 w systemie codziennym –   9; co stanowi 20 % ogółu zatrudnionych, 

 1 etat cywilny, 

 3 wakaty (2 w systemie zmianowym, 1 w systemie codziennym). 

 
 W ubiegłym roku został przeprowadzony nabór do pełnienia służby w komendzie na 

stanowisko stażysty, docelowo ratownika oraz ratownika kierowcy. Do komendy wpłynęło 12 

ofert. Do ostatniego etapu naboru, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 

czterech kandydatów. Komisja kwalifikacyjna powołana decyzją Komendanta Powiatowego 

PSP w Policach poddała ocenie i dokonała weryfikacji wyników osiąganych przez 

kandydatów w poszczególnych etapach naboru i wyłoniła dwóch z najwyższą ilością 

punktów. Osoby te posiadały uprawnienia i kwalifikacje przydatne w PSP oraz wykazały się 

dobrą sprawnością fizyczną i zostały skierowane do Zachodniopomorskiej Rejonowej 

Komisji Lekarskiej MSW w celu ustalenia zdolności psychicznej i fizycznej.  

 W 2016 roku jeden funkcjonariusz został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w 

Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie, dwóch funkcjonariuszy zostało przyjętych, jeden 

pracownik korpusu służby cywilnej zwolnił się za porozumieniem stron. 

 Funkcjonariusze KP PSP w Policach w ubiegłym roku, aby zapewnić minimalną 

obsadę osobową w służbie, wypracowali 12 109 nadgodzin.  
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Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach i poziomie wykształcenia na 

koniec 2016 r. kształtowała się następująco: 
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2. Profilaktyka pożarowa i społeczna 

2.1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 
 
W 2016 roku przeprowadzono 86 czynności kontrolno-rozpoznawczych, podczas 

których skontrolowano 168 obiektów budowlanych. 
Ilość kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych w latach 2012-2016
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Poniżej przedstawiono ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów 

budowlanych.  
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W 2016 roku do komendy wpłynęło 124 zawiadomień (w 2015 roku było 126)  

o zakończeniu budowy w celu zajęcia stanowiska przed rozpoczęciem użytkowania obiektu 

zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego. W 25 przypadkach podjęto czynności kontrolno – 

rozpoznawcze, z czego wydano 22 stanowiska bez uwag (stan zgodny z przepisami),  

2 sprzeciwy w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 1 stanowisko z uwagami. 

W większości przypadków wykazywano nieprawidłowości, które były usuwane podczas 

kontroli lub w terminie do 14 dni od zgłoszenia zawiadomienia. 

25 kontroli dotyczyło wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

dotyczących m.in.: oddziałów przedszkolnych w szkołach, punktów przedszkolnych i klubów 

dziecięcych, kategoryzacji hoteli oraz obiektów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

(łącznie 65 obiektów). Po czynnościach wydano 25 opinii, z czego 5 negatywnych. 

Jak co roku prowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikające   

z art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (połączone z kontrolą z zakresu przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych) w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. Określa się je jako Zakłady Dużego i Zwiększonego Ryzyka powstania 

poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR). Kontrolowano następujące zakłady: Grupa 

Azoty Z.Ch. „POLICE” S.A. (ZDR), Baza Paliw nr 7 w Trzebieży Operator Logistyczny 

Paliw Płynnych (ZDR), MESSER Polska Oddz. Police (ZZR), Baza Paliw J&S ENERGY 

Stobno (ZZR). Po przeprowadzonych kontrolach wszczęto postępowanie administracyjne dla 

GA Z.Ch. Police S.A. z powodu wykazania nieprawidłowości naruszających przepisy 

przeciwpożarowe i spełniania wymogów bezpieczeństwa oraz wydano 4 decyzje 

administracyjne na usunięcie uchybień wynikających z przepisów przeciwpożarowych. 

Łącznie po przeprowadzonych wszystkich czynnościach kontrolno-rozpoznawczych 

wydano 30 decyzji administracyjnych na usunięcie 94 nieprawidłowości z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 
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2.2. Opiniowanie imprez masowych  

 

Wydano 4 pozytywne opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą  

o imprezach masowych dotyczące następujących wydarzeń:  

 „Dni Chemika 2016” na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach; 

 „Trzebieskie Neptunalia 2016” w Trzebieży; 

 rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn z udziałem drużyny Espadon w sezonie 

2016/2017 w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukaszewicza w Policach; 

 rozgrywek piłki siatkowej kobiet z udziałem drużyny Chemik Police w sezonie 

2016/2017 w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 

 

2.3. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego  

 

W 2016 roku do komendy wpłynęło do uzgodnienia 15 projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku 13 projektów nie wniesiono uwag, 

natomiast w przypadku 2 planów pn. „Trzeszczyn-Pilchowo” i „Dołuje” wniesiono uwagi 

dotyczące zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych. 

Ponadto wydano opinię dla Gminy Dobra dotyczącą projektu warunków zabudowy dla 

inwestycji w Bezrzeczu. 
 

2.4. Dopuszczenia na zastępcze źródła wody do celów przeciwpożarowych 

 

W 2016 roku wydano 3 stanowiska terminowe dotyczące dopuszczenia zastępczego 

źródła wody dla celów przeciwpożarowych dla następujących podmiotów: 

 nowo budowanej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową w 

miejscowości Dobra przy ul. Migdałowej, 

 stacji paliw LOTOS w miejscowości Rosówek, 

 budynku produkcyjnego Habia Cable Sp. z o.o. w Lubieszynie. 

Ponadto wydano negatywną opinię dla Gminy Dobra dotyczącej zgody na usunięcie 

zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Dołuje.  

 

2.5. Program „Bezpieczna +” 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach jako pierwsza  

w województwie zachodniopomorskim została włączona do rządowego programu 

wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących  szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 9 marca 

2016 roku uroczyście otwarto salę szkoleniową "Ognik". Uczniowie w trakcie zajęć 

edukacyjnych prowadzonych przez strażaków mają możliwość podnoszenia wiedzy  

w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci poznają specyfikę służby strażaka, uczą się unikać  

i rozpoznawać zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak  

i w szkole, oraz właściwie reagować w sytuacji niebezpieczeństwa. Służą temu ćwiczenia 

praktyczne z alarmowania służb ratunkowych, wizualizacja zjawisk fizycznych 

występujących podczas pożaru, posługiwanie się informacjami zawartymi w znakach 
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ewakuacyjnych. Szkolenie obejmuje również elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, 

rywalizację sportową połączoną z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktyczną 

naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach. Podczas realizacji zajęć 

wykorzystywane są filmy edukacyjne, stanowisko doświadczeń fizyczno-chemicznych oraz 

pomieszczenie imitujące spalone mieszkanie. Program szkoleń jest wzbogacany o tematy 

dotyczące sezonowych zagrożeń: wypalania traw, bezpiecznego pobytu nad wodą, tlenku 

węgla, paleniu ognisk w lesie, zamarzniętych akwenów. Większemu zaangażowaniu uczniów 

w zajęcia służą zakładane przez nich strażackie stroje, które stanowią wyposażenie „Ognika”. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 - 12.00. W roku 2016 r.  

w zajęciach wzięło udział 793 dzieci podczas 42 wizyt w sali. Głównymi uczestnikami zajęć 

były dzieci ze szkół podstawowych oraz zespołów szkół – klasy 1-4. Ponadto w zajęciach 

brali udział również podopieczni punków przedszkolnych, SOSW i gimnazjum. 

 
 

2.6. Program „Zgaś Ryzyko – Czadowy Konkurs” 

 

W 2016 roku ruszyła trzecia edycja „Zgaś Ryzyko - Czadowy Konkurs”, w którym 

mieszkańcy powiatu polickiego, którzy dostarczą dokument potwierdzający przegląd pieca 

gazowego lub przewodów kominowych otrzymają czujkę dymu lub tlenku węgla. Projekt jest 

realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Policach. Celem akcji jest ograniczenie 

osób poszkodowanych związanych z niebezpieczeństwem powstania produktów niepełnego 

spalania w budynkach mieszkalnych na terenie powiatu. Akcja trwa do wyczerpania 

czujników (54 tlenku węgla i 4 dymu). 
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2.7. Program „Czad i ogień – obudź czujność” 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej włączyła się w kampanię społeczną 

„Czad i ogień – obudź czujność”. Celem programu jest zwiększenie świadomości w zakresie 

zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla, zmniejszenie ofiar zdarzeń z udziałem tlenku 

węgla oraz edukacja w zakresie zagrożeń związanych z okresem grzewczym. Założenia 

projektu realizowane są w formie przekazów medialnych w telewizji i portalach 

internetowych oraz społecznościowych. 

 

2.8. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „W trosce o nasze 

bezpieczeństwo”  

 

Funkcjonariusze komendy brali udział w ocenie prac plastycznych oraz wyłonieniu 

laureatów w poszczególnych grupach wiekowych na etapie powiatowym Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Ubiegłoroczna edycja odbyła się po hasłem  

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Jej celem było zainteresowanie problemem, co może się 

stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków 

ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. 

 

2.9. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji 

 

W 2016 roku funkcjonariusze komendy brali udział w praktycznym sprawdzeniu 

warunków i organizacji ewakuacji w 15 obiektach na terenie powiatu polickiego, głównie 

były to placówki szkolne. Podczas próbnych ewakuacji strażacy kontrolowali m.in. 

przepustowość dróg dojazdowych do budynku i ewakuacyjnych w budynku, znajomość zasad 

prawidłowego alarmowania służb i prowadzenia ewakuacji przez nauczycieli.  

 

2.10. Prelekcje dla najmłodszych 

 

Przez cały ubiegły rok w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej odbywały się prelekcje  

i pogadanki dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków o zasadach bezpiecznego 

zachowania się podczas zagrożeń z podziałem na sezonowość. W 2016 roku w wymienionych 

zajęciach informacyjnych uczestniczyło 16 grup składających się z przedszkolaków, uczniów 

klas szkół podstawowych oraz wychowanków z ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza brała udział w różnego rodzaju festynach, podczas których 

okoliczni mieszkańcy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy oraz poćwiczyć 

udzielanie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod nadzorem wykwalifikowanych 

ratowników z Państwowej Straży Pożarnej. W ramach ww. działań funkcjonariusze 

uczestniczyli w 8 wydarzeniach. 
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2.11. Bezpieczeństwo pożarowe lasów 
 
W siedzibie Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu odbyło się spotkanie w związku 

ustalaniem Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddziału z Gorzowa Wielkopolskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Szczecinie, Nadleśnictwa Trzebież, Komendy Powiatowej PSP w Policach oraz Komendy 

Miejskiej PSP w Szczecinie. Podczas spotkania ustalono następujące założenia do Planu: 

 wykonanie dodatkowych dojazdów pożarów oraz stanowisk czerpania wody, 

 lokalizacje nowych newralgicznych miejsc związanych z zagrożeniem pożarowym 

oraz ich sposób zabezpieczenia poprzez odpowiednie pasy przeciwpożarowe,  

 wprowadzenie nowych systemów łączności technologii cyfrowej, 

 plany budowy nowej dostrzegalni przeciwpożarowej w celu zwiększenia poziomu 

wykrywania pożarów dla południowych obszarów leśnych Nadleśnictwa. 

 
 

3. Statystyka zdarzeń 
 

W 2016 roku stanowisko kierowania zaewidencjonowało łącznie 621 zdarzeń. Poniżej 

przedstawiono w formie graficznej statystyki interwencji: 
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Zdarzenia w latach 2000-2016
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Ilość interwencji dla poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej
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Ilość osób poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w zdarzeniach 
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Szacunkowe straty i uratowanie mienie w pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2016 roku. 

  Pożary Miejscowe zagrożenia 

Lp. Podział administracyjny 
Straty  

[tys. PLN] 

Mienie 
uratowane 
[tys. PLN] 

Straty 
[tys. PLN] 

Mienie 
uratowane 
[tys. PLN] 

1. Powiat policki 3281,8 20248 1033,2 1292 
2. Gmina Nowe Warpno 363,1 801 24,4 27 
3. Gmina Police 1076,8 6041 594,7 754 
4. Gmina Dobra 1348,4 12342 54,4 126 
5. Gmina Kołbaskowo 493,3 1064 359,7 385 
 

 

4. Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze 
 
Pożar składnicy akt w Dobrej – 18 stycznia 27 gaśniczych zastępów prowadziło działania 

przez prawie 18 godzin. Pożarem objęta była trzecia, przedostatnia kondygnacja w budynku 

(powierzchnia około 250 m2). Wewnątrz paliło się około 2000 mb akt (ok. 50 ton papieru).  

W pierwszej fazie pożaru użytkownicy kondygnacji próbowali gasić pożar przy pomocy 

podręcznych gaśnic, ale bezskutecznie i wskutek czego jedna osoba została poparzona. Pożar 

odciął drogę ewakuacji pracownikom i zmuszeni byli skakać przez okna. Podczas akcji około 

godziny 15 stwierdzono rysy i pęknięcia w budynku, których przed pożarem prawdopodobnie 

nie było. Przyjęta strategia gaszenia zakładała usunięcie akt z regałów powyżej linii okien 

oraz pokrycie reszty warstwą piany. Około godziny drugiej podano prąd piany średniej  

i pokryto całe pomieszczenie objęte pożarem warstwą piany o grubości  około 50 - 120 cm. 

Podczas akcji prowadzono działania w ODO: łącznie zużyto około 120 butli i aparatów. 

  
 
Strażacy uratowali mężczyznę z pożaru mieszkania przy ul. Piaskowej w Policach – 18 

lutego o godz. 2.00 strażacy otworzyli drzwi do objętego płomieniami lokalu i w aparatach 

ochrony dróg oddechowych weszli do środka. Wszystkie pomieszczenia były całkowicie 

zadymione. Podczas przeszukiwania mieszkania znaleziono nieprzytomnego i poparzonego 

mężczyznę, który leżał obok kanapy objętej pożarem. Funkcjonariusze niezwłocznie 

ewakuowali mężczyznę na klatkę schodową. Po wstępnej ocenie poszkodowanego okazało 

się, że ma ok. 45% oparzeń na ciele oraz płytki i świszczący oddech świadczący o poparzeniu 

dróg oddechowych. Już na klatce schodowej podano mężczyźnie powietrze z maski 

powietrznej strażaka. Następnie przystąpiono do udzielenia przyrządowej kwalifikowanej 
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pierwszej pomocy. Równolegle strażacy prowadzili działania gaśnicze w lokalu mieszkalnym. 

W trakcie akcji na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, któremu przekazano 

poszkodowanego. 

Pożar dachu budynku wielorodzinnego w Mierzynie - 19 kwietnia w Mierzynie przy ulicy 

Grafitowej w budynku wielorodzinnym doszło do pożaru konstrukcji drewnianej dachu. 

Wskutek silnego i porywistego wiatru pożar zaczął się szybko rozprzestrzeniać na większą 

część dachu. Droga dojazdowa (pożarowa) do budynku objętego pożarem była wąska, co 

uniemożliwiało dogodne ustawienie pojazdów pożarniczych. Również zaparkowane pojazdy 

osobowe mieszkańców osiedla ograniczały możliwości manewrowe. W trakcie działań 

gaśniczych konieczne było przestawienie części samochodów pożarniczych. Dodatkową 

trudnością podczas działań był brak drogi dojazdowej wzdłuż przeciwnej strony budynku - 

brak możliwości sprawienia podnośnika hydraulicznego. W trakcie działań doszło do 

oberwania części dachu. Wskutek tego jeden ze strażaków (JRG Szczecin) został 

poszkodowany. W wyniku rozwoju pożar objął łącznie ok. 200 m2 powierzchni dachu, który 

znajdował się nad czterema mieszkaniami na najwyższej kondygnacji. W kulminacyjnym 

momencie działań jednocześnie podawanych było pięć wodnych prądów gaśniczych (trzy 

wewnątrz budynku i dwa z zewnątrz). W akcji gaśniczej brało udział łącznie 9 zastępów 

straży pożarnej (3 z JRG nr 3 Szczecin, 3 z JRG Police, 1 z OSP Wołczkowo, 1 z OSP Dobra 

i 1 z OSP Tanowo). Wskutek pożaru uszkodzone zostały 4 lokale mieszkalne. Dzięki 

sprawnej i skoordynowanej akcji gaśniczej straty popożarowe na kondygnacjach poniższych 

w budynku były znikome.  

 
Zderzenie pociągu z samochodem osobowym – 23 kwietnia doszło do wypadku samochodu 

osobowego z pociągiem na przejeździe kolejowym w Warzymicach. Na miejsce 

zadysponowano zastęp z JRG Police, OSP Kołbaskowo, OSP Smolęcin i zastępy z KM PSP 

Szczecin. Auto wskutek uderzenia z pociągiem dachowało. Dwie osoby z samochodu zostały 

ranne (w tym jedna bardzo ciężko) i uwięzione we wraku. Strażacy użyli sprzętu 

hydraulicznego, aby uwolnić poszkodowanych. Następnie przeprowadzono reanimację osobie 

ciężko rannej. Pasażerom pociągu nic się nie stało i przesiedli się do komunikacji zastępczej. 



15 

 

 
Ratunek dla przysypanego człowieka – 30 maja w Bezrzeczu strażacy uratowali 

mężczyznę, który podczas prac budowlanych wpadł do wykopu i został przysypany ziemią. 

  
 
Akcja przeciwpowodziowa – 6 października w wyniku wiejącego od kilku dni silnego, 

północno-wschodniego wiatru o ponad 20 cm przekroczony został alarmowy stan wody  

w Zalewie Szczecińskim. Strażacy zabezpieczali posesje przy Gunicy w Jasienicy, naprawiali 

uszkodzony wał w Nowym Warpnie – Miroszewie oraz zabezpieczali teren w pobliżu portu w 

Trzebieży. 

 
 

5. Doposażanie jednostek 
 

5.1. Dotacje KG PSP dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

 

Dzięki otrzymanym przez ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu polickiego 

dotacjom w ramach „Zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej 

włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” o łącznej wysokości 80300 zł.  

z tego na wydatki bieżące 54300 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 26000 zł sześć jednostek 

OSP uzupełniło sprzęt i wyposażenie. Jednostki, które skorzystały z dotacji: OSP w Dobrej, 

OSP w Kołbaskowie, OSP w Tanowie, OSP w Trzebieży, OSP w Brzózkach, OSP  

w Wołczkowie oraz OSP w Nowym Warpnie. Środki na wydatki inwestycyjne otrzymały 

dwie  jednostki tj. OSP Wołczkowo, które zakupiło 4 aparaty powietrzne ochrony dróg 

oddechowych oraz OSP Brzózki, które doposażyło się w przyczepkę pod stelażowy zbiornik 

wodny. Z dofinansowania na wydatki bieżące zakupiono głównie umundurowanie koszarowe, 
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ubrania specjalne, latarki, kominiarki, zatrzaśniki, rękawice techniczne, obuwie strażackie, 

torbę medyczną. 

 

5.2. Dotacje MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 

 

Po raz pierwszy zostały przyznane dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na „Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” suma dofinansowania dla 

jednostek z terenu powiatu polickiego wyniosła w sumie 39.529,00zł, z czego na wydatki 

bieżące przyznano 14.569,00 zł natomiast na wydatki inwestycyjne przyznano kwotę 

24.960,00 zł. Warunkiem podpisania umowy był wkład własny OSP w wysokości co 

najmniej 20 %. Jednostki, które skorzystały z dofinansowania to: OSP w Nowym Warpnie, 

OSP w Tatyni, OSP w Smolęcinie, OSP w Trzebieży, OSP w Wołczkowie i OSP w Tanowie. 

Z zakupów inwestycyjnych zakupiono m.in. aparaty powietrzne, piłę do betonu i stali, agregat 

prądotwórczy, pompę do wody zanieczyszczonej i detektor prądu przemiennego. Zakupy 

bieżące to głównie: linki ratownicze, ubrania specjalne, obuwie i rękawice strażackie, latarki 

do hełmu, kominiarki, prądownica typu Turbo oraz hełmy strażackie.   

 

5.3. Nowe przewoźne działko wodno-pianowe dla JRG Police 

 

W ramach doposażenia komend powiatowych i miejskich oraz uzupełniania 

normatywu wyposażenia przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  

w grudniu JRG w Policach otrzymała przewoźne działko wodno-pianowe 24/32/40/50 typu 

Crossfire. Sprzęt został zakupiony za kwotę 39360 zł. Ze względu, że na terenie powiatu 

polickiego są m.in. dwie bazy paliw, które stwarzają ryzyko powstania poważnej awarii 

przemysłowej, jak również zakład dużego ryzyka - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" 

S.A., otrzymany sprzęt z pewnością zwiększy możliwości operacyjne działań gaśniczych  

i ratownictwa chemicznego. Charakterystyka działka: 

 możliwość podawania prądów zwartych i rozproszonych oraz piany przy natężeniu 

przepływu wody przy 8 barach - 5180 dm3/min, 

 zakres ruchu w poziomie – 360, natomiast w pionie od -30 do + 80, 

 zasięg rzutu strumienia wody - 80 m, natomiast piany – 64 m. 

Ponadto z zasobów i zakupów komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie pozyskano 
węże tłoczne W110 i W75. 
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5.4. Sprzęt dla JRG Police pozyskany od Starosty Polickiego 

Dzięki wsparciu finansowemu Starosty Polickiego zakupiono brakujące wyposażenie 
do agregatu pompowego dużej wydajności do wody zanieczyszczonej, pozyskanego w roku 
2015. Zakupiono: 

 węże ssawne 110, 
 węże tłoczne W75, 
 mostki przejazdowe, 
 smoki ssawne, pływaki, linki, 
 przełączniki 110/75. 

 

5.5. Pozyskanie samochodu kwatermistrzowskiego z KP PSP w Choszcznie. 

W 2016 roku pozyskano na użytek własny używany samochód kwatermistrzowski 
marki Renault Kangoo z 2003 r. Zastąpił on wysłużonego Mercedesa GD 290 rocznik 1994 r. 
 

5.6. Pozyskanie samochodu osobowego dla OSP w Smolęcinie. 

Na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolęcinie pozyskano używany 
samochód osobowy marki Skoda Octavia. 
 
 

6. Ciekawe wydarzenia  
  

6.1. Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK 

9 marca odbyło się oficjalne otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” w ramach rządowego 

programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w latach 2015-2018 „Bezpieczna+”. Poprawa 

bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią to główny cel programu.  

  
 
6.2. Akcja "Na drodze wybierz życie" 

 
Funkcjonariusze komendy w ramach projektu Powiatu Polickiego pt. „Na drodze 

wybierz życie” przeprowadzili dla uczniów wszystkich gimnazjów na terenie powiatu 

ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. 

Łącznie przeszkolono ok. 700 uczniów. 
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6.3. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
 

28 maja w Policach odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia 

Strażaka oraz 70-lecia OSP w Gminie Police. Gospodarzami imprezy byli Burmistrz Polic 

Władysław Diakun oraz Komendant Powiatowy PSP w Policach bryg. Marek Gendek. 

Uroczystości rozpoczęły się o mszą świętą w Kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza  

w Policach. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów ulicami Polic do hotelu „Dobosz”, 

gdzie podczas uroczystej zbiórki wręczono medale, awanse i odznaczenia wyróżniającym się 

strażakom oraz osobom działającym na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 

 

6.4. Szlachetna paczka 
 

Wzorem ubiegłych lat w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie  

w Policach wybrano potrzebującą rodzinę, której strażacy przygotowali paczki.  

 
 

7. Szkolenia, zajęcia sportowe i edukacyjne 
 

7.1. Szkolenia OSP  
 

Dla strażaków ochotników z terenu naszego powiatu przeprowadzono 6 szkoleń: 

1 szkolenie podstawowe, 3 szkolenia specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie 

dowódców OSP oraz kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Łącznie przeszkolono 

101 strażaków – ochotników. Zajęcia szkolenia podstawowego odbywały się w komendzie, 

część praktyczną szkolenia technicznego przeprowadzono w firmie zajmującej się sprzedażą 

części samochodowych w Stobnie i złomowaniem pojazdów w Policach. 
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7.2. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  
 

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom” w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych udział wzięło ponad 140 

młodych pasjonatów pożarnictwa ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 

Najlepsi uczestnicy eliminacji powiatowych zaklasyfikowali się do rozgrywek wojewódzkich 

turnieju.  

   
 

7.3. Ćwiczenia doskonalące dla OSP 
 

W ramach realizacji szkoleń doskonalących dla OSP przeprowadzono dwa 

zgrupowania szkoleniowe, które połączono z ćwiczeniami praktycznym. Jednostki OSP  

z gminy Dobra i Kołbaskowo spotkały się na zgrupowaniu w firmie Habia Cable w 

Lubieszynie, natomiast OSP z gminy Police i Nowe Warpno szkoliły się w porcie Mijanka na 

terenie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. W trakcie zgrupowań strażacy 

ćwiczyli scenariusz pożarowy w hali produkcyjnej oraz postępowanie ratownicze w razie 

rozszczelnienia króćca nalewaka amoniaku. 

 
7.4. Współpraca międzynarodowa 
 

9 kwietnia na terenie naszej komendy w ramach współpracy międzynarodowej odbyły 

się warsztaty doskonalące z technik ratownictwa wysokościowego, zorganizowane dla 

niemieckich strażaków z Penkun. Z polskim sposobem samoratowania zapoznali ich 

funkcjonariusze z JRG w Policach. 
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7.5. Sport 
 
Funkcjonariusze KP PSP w Policach reprezentowali Komendę w następujących 

zawodach sportowych: 

 Mistrzostwa Polski Strażaków w biegach narciarskich na dystansie 25 i 50 km stylem 

klasycznym. 

 XIII Wojewódzkie Mistrzostwa w Sporcie Pożarniczym – nasza drużyna zajęła 3 

miejsce. Jako Komenda byliśmy organizatorem pierwszego dnia Mistrzostw. 

"Wspinanie na III piętro wspinalni przy użyciu drabiny hakowej" rozegrano na tereny 

komendy powiatowej, natomiast "pożarniczy tor przeszkód 100 m" na stadionie OSiR. 

 2 lipca reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Policach wygrała turniej  

w siatkówce plażowej, który odbywał się podczas imprezy "Czas na Trzebież".  

W rozgrywkach brały udział zespoły z Komendy Powiatowej Policji, Ośrodka Sportu  

i Rekreacji i polickich radnych. 

 Od 12 do 14 sierpnia w Policach odbywały się imprezy biegowe w ramach Dzikiego 

Weekendu, którego byliśmy współorganizatorem. Jeden z biegów klasyfikowany był 

jako Mistrzostwa Polski Strażaków w biegu przełajowym na 10 km. 

 4 grudnia policcy strażacy uczestniczyli we współorganizowanym przez naszą 

komendę Biegu Mikołajkowym. 
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