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ILOŚĆ MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 

W TRANSPORCIE DROGOWYM 
Powiat   

bieszczadzki 44 

brzozowski 99 

dębicki 174 

jarosławski 158 

jasielski 136 

kolbuszowski 123 

krośnieński 243 

leski 47 

leżajski 87 

lubaczowski 76 

łańcucki 105 

mielecki 195 

niżański 100 

przemyski 145 

przeworski 84 

ropczycko-sędziszowski 112 

rzeszowski 324 

sanocki 164 

stalowowolski 122 

strzyżowski 122 

tarnobrzeski 106 

PODSUMOWANIE: 2766 



POSZKODOWANI 

Powiat  RANNI  ŚMIERTELNE 

bieszczadzki 47 0 

brzozowski 65 0 

dębicki 125 0 

jarosławski 116 6 

jasielski 130 5 

kolbuszowski 74 2 

krośnieński 178 5 

leski 32 0 

leżajski 72 3 

lubaczowski 76 0 

łańcucki 91 3 

mielecki 126 3 

niżański 87 5 

przemyski 120 3 

przeworski 66 3 

ropczycko-sędziszowski 70 2 

rzeszowski 174 8 

sanocki 142 3 

stalowowolski 87 4 

strzyżowski 81 1 

tarnobrzeski 101 5 

PODSUMOWANIE: 2160 61 



UŻYTY SPRZĘT 

LICZBA MZ  

W TRANSPORCIE 

DROGOWYM 

NARZEDZIA 

HYDRAULICZNE 

NARZEDZIA 

PNEUMATYCZNE 

DZWIGI, 

PODNOŚNIKI 

SAM. 

RATOWNICTWA 

DROGOWEGO 

MEGA CITY 

2766 214 3 9 133 



CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA 

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 19 w Domostawie  

W zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, do 
którego doszło kilkanaście minut przed godz. 3 w nocy 
w niedzielę 6 stycznia br. w Domostawie na miejscu 
zginął 40-letni kierowca samochodu osobowego. 
Pasażerka w stanie ciężkim oraz dwoje dzieci zostały 
przetransportowane do szpitala. Aby ewakuować 
poszkodowanych z wraku samochodu, strażacy musieli 
rozcinać karoserię pojazdu. W zdarzeniu, które miało 
miejsce na drodze krajowej nr 19 brał udział również 
autobus, przewożących turystów z Białorusi. Kierowca 
chcąc uniknąć zderzenia z tirem wjechał do rowu.  
W autobusie podróżowało 54 osoby i 2 kierowców,  
z których nikt nie odniósł większych obrażeń.  
W oczekiwaniu na autobus zastępczy ta grupa została 
umieszczona w remizie OSP Domostawa. 
Droga krajowa nr 19 w tym miejscu była przez kilka 
godzin zablokowana. Do usuwania skutków wypadku 
wykorzystano ciężkie pojazdy ratownictwa drogowego. 
Policja zorganizowała objazdy. 



CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA 

Groźny wypadek na krajowej 19  

Sześć osób zostało rannych w wypadku do którego 
doszło na drodze krajowej nr 19 w Lipowicy we wtorek  
7 maja. 
Przed godziną 14 doszło do zderzenia ciężarowej 
cysterny z tirem oraz samochodem osobowym. Cysterna 
oraz osobowe volvo całkowicie spłonęły. 
W wypadku zostało poszkodowanych 6 osób. Dwie  
z nich do szpitali zostały zabrane śmigłowcami 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali 
poszkodowani zostali odwiezieni do szpitali karetkami 
pogotowia ratunkowego. 
Ogień z płonącej cysterny rozprzestrzenił się na pobocze 
drogi oraz fragment pobliskiego lasu. Po ugaszeniu 
pożaru cysterna została opróżniona z pozostałości 
łatwopalnej cieczy. 
W działaniach, które trwały ponad 16 godzin 
uczestniczyło 19 zastępów straży pożarnych – 68 
strażaków, wśród nich cztery zastępy specjalistycznej 
grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Nowej 
Sarzyny i Leżajska. 



CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA 

Wypadek w Skowierzynie  

2 września, na łuku drogi w Skowierzynie 
doszło do czołowego zderzenia autobusu  
i samochodu osobowego.  
Pierwsi na miejscu zdarzenia byli druhowie  
z OSP Skowierzyn. Zastali dwoje 
nieprzytomnych ludzi wewnątrz samochodu 

osobowego.  
Druhowie niezwłocznie przystąpili do 
wykonywania dostępu do poszkodowanych za 
pomocą narzędzi hydraulicznych. Z rozbitego 
pojazdu ewakuowali kobietę, która w trakcie 
działań odzyskała przytomność.  
Dostęp do kierującego pojazdem mężczyzny 
wykonywano już wspólnie z ratownikami z JRG 
nr 1 w Stalowej Woli.  
Obydwoje poszkodowani zostali zabrani do 
szpitala.  
Kierujący i pasażer autobusu nie odnieśli 
żadnych obrażeń. 
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