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Protokół Nr IV/2003 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
w dniu 21 lutego 2003r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.30 i miało miejsce 
w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. W posiedzeniu udział wzięło 6 
członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz zaproszeni goście:  

- Bronisław Wojciech Tessar – Komendant PPSP w Gryfinie 
- Jacek Rudziński – Z-ca Komendanta PPSP w Gryfinie 
- Waldemar Derkacz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
 

Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, pani Gabriela 
Kotowicz. 
Tematem spotkania było uzyskanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie powiatu, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 
Posterunku Pożarniczego w Chojnie. 
 
Członkowie Komisji obejrzeli samochód ratownictwa drogowego (ekologiczno 
-chemiczno-ratowniczy). 
Komendant Bronisław Tessar omówił zadania ochrony przeciwpożarowej, 
przedstawił liczbę zdarzeń w rozbiciu na pożary i miejscowe zagrożenia          
(zał. nr 2). Zwrócił przy tym uwagę, że liczba pożarów maleje z roku na rok  ale 
wzrasta szybko liczba miejscowych zagrożeń na terenie powiatu gryfińskiego. 
Komendant B. Tessar: Otrzymaliśmy środki na utworzenie posterunku 
pożarniczego w Chojnie. Ma on powstać na bazie OSP i PSP, są ciągle jeszcze 
kłopoty z finansowaniem etatów. Od 4 lat zabiegamy o utworzenie tego 
posterunku. Mamy już bazę – na miejsce stolarni, podstawiamy tam nasz 
samochód bojowy, będzie to całodniowy posterunek, przeszkolimy strażaków   
w zakresie ratownictwa medycznego. 
Pan J. Rudziński: Strażak powinien udzielić pierwszej pomocy do czasu 
przybycia lekarza, środki mamy zapewnione na szkolenia. Jesteśmy jedną            
z pierwszych komend w województwie, która szkoli swoich pracowników            
w zakresie ratownictwa medycznego. 
Radny A. Nycz: Odbyła się ostatnio dyskusja na temat współfinansowania 
powstania tego posterunku z burmistrzami wszystkich gmin. Gminy mają 
przecież środki na ochronę przeciwpożarową i mogłyby nas wspomóc. 
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Przewodnicząca: To duży plus dla gmin znajdujących się na południu powiatu, 
punkt ratownictwa medycznego znajdowałby się w odległości ok. 20 km od 
Cedyni. 
Czy wychodzicie również na zewnątrz? Do instytucji, szkół? 
Pan J. Rudziński: Szkolenia odbywają się wiosną, jest to przede wszystkim 
prezentacja sprzętu, pogadanki, organizujemy ćwiczenia na obiektach, 
sprawdzamy czas ewakuacji osób. Przeprowadzamy takie ćwiczenia na północy 
powiatu, na południu zajmują się tym jednostki OSP. 
Przewodnicząca: Czy w naszym powiecie nie będzie Centrum Ratownictwa? 
Radny A. Nycz: Wojewoda wytyczył Pyrzyce, które przesłały nam już umowę 
do podpisania. Odrzuciliśmy ją, ponieważ chcemy walczyć o swoje. Jesteśmy 
bardzo dobrze ulokowani, mamy wszystkie jednostki: Straż, Pogotowie 
Ratunkowe i Szpital w tzw. trójkącie. Myślibórz też nie podpisał tego 
porozumienia. 
Przewodnicząca: W 2000 roku był groźny wypadek w Starych Łysogórkach. 
Dużą rolę odegrała wtedy kwestia łączności. Czy są jeszcze takie „białe plamy?” 
Pan J. Rudziński: Punkt w Chojnie utrzymuje łączność z Komendą w Gryfinie, 
ale niestety do dziś są takie „białe plamy” w tzw. niszy cedyńskiej 
(Mieszkowice, Gozwowice). Radiostacje samochodowe nie wysyłają wszędzie 
informacji. Rozwój techniki łączy się oczywiście z finansami. 
Przewodnicząca: Utrzymanie łączności jest przecież zadaniem powiatu. 
Pan J. Rudziński: Szukamy rozwiązań, łączność jest już ulepszona, wszystkie 
informacje przekazywane są do Komendy Powiatowej. Do 2004r. musi działać 
nr 112. 
Przewodnicząca: Czy na terenie powiatu są straże zakładowe? 
B. Tessar: Tak, w ZE Dolna Odra. 
Radny R. Laska: A Nadleśnictwa? 
B. Tessar: Też mają samochody średnie, ale nie pełnią dyżurów. Zeszli już           
z tego rozwiązania przekazując samochody miejscowym jednostkom Straży 
Pożarnej, a sami zaopatrzeni są jedynie w pompy. 
Radny R. Laska: Od 1.01. obowiązuje nowy moduł ustawy o transporcie 
materiałów niebezpiecznych. Czy straż przygotowana jest na takiego typu 
zadania? 
B. Tessar: Straż przeprowadza rozpoznania kontrolne dwa razy w roku łącznie  
z policją. Przewoźnicy mają obowiązek zgłosić transport materiałów 
niebezpiecznych do Komendy Wojewódzkiej, a stamtąd spływają informacje do 
nas. Mamy podpisane porozumienia z firmami odnośnie użyczenia sprzętu 
specjalistycznego w ramach potrzeby. 
Przewodnicząca: Czy Straż przygotowana jest na klęski żywiołowe takie jak 
powódź? 
Pan J. Rudziński: Mamy 3 łodzie do ewakuacji ludzi. Ale z pompami wchodzą 
najpierw miejscowe OSP, a później my. Nasze działania opierają się przede 
wszystkim na wypompowaniu wód z piwnic po powodzi. 
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Następnie głos zabrał pan Waldemar Derkacz, Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego: 

Powstaje Zespół Reagowania Kryzysowego z siedzibą w Komendzie 
Powiatowej, są tu służby dyżurne, finansowanie odbywać się będzie na 
zasadzie dotacji celowej państwa. Złożony został już wniosek do Wojewody 
o kwotę 120 tys. zł. Komitety powodziowe nie istnieją już, ale Wojewoda 
nakazał opracowanie planu operacyjnego przeciwpowodziowego. Gminy są 
w trakcie przygotowywania planu obrony cywilnej oraz planu w wypadku 
zagrożeń na wypadek wojny. Nie ma zagrożenia terrorystycznego. 

 
Z przedstawionej przez Komendanta Powiatowego PSP informacji wynika, że 
nastąpiła poprawa, jeżeli chodzi o wyposażenie sprzętowe JRG w Gryfinie w 
stosunku do lat ubiegłych. Pozostającymi, ważnymi problemami, które należy 
rozwiązać w najbliższym czasie jest: brak sprzętu do ratownictwa 
wysokościowego, utrudnienia w łączności oraz braki w wyposażeniu                     
i wyszkoleniu jednostek OSP. 
Na terenie powiatu występują budynki wysokie – 4 wieżowce w Gryfinie, 
elewatory zbożowe w Chojnie, Mieszkowicach i Osinowie Dolnym.                   
W budynkach tych może dojść do zagrożenia życia i zdrowia ludzi w przypadku 
powstania pożaru, ponieważ żadna z działających na terenie powiatu jednostek 
straży pożarnej nie jest wyposażona w odpowiedni sprzęt do ratownictwa 
wysokościowego. 
Stąd też koniecznym jest wyposażenie JRG PSP w Gryfinie w podnośnik 
hydrauliczny 35 metrowy. 
Innym poważnym problemem w prowadzeniu akcji ratowniczych jest 
utrudniony, bądź całkowity brak łączności na terenach wzdłuż Odry w gminach 
Mieszkowice, Cedynia i Chojna. Na terenach tych występują duże obszary leśne 
zaliczane do I kategorii zagrożenia pożarowego. Czynnikiem powodującym taki 
stan jest ukształtowanie terenu a brak łączności utrudnia współdziałanie 
jednostek i dowodzenie nimi. 
Również ważnym problemem, który rzutuje na stan bezpieczeństwa jest 
niewystarczające wyposażenie w sprzęt pożarniczy, ochrony osobistej                   
i wyszkolenie strażaków OSP wchodzących w struktury KSRG. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała 
Anna Gazdecka      Przewodnicząca Komisji 
           Gabriela Kotowicz 
 


