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17 września na terenie Gminy Mielec w Leśnictwie Szydłowiec przeprowadzono manewry Jednostek OSP Gminy Mielec pod kryptonimem ,, Bezpieczna
Gmina 2016”.

Celem manewrów było sprawdzenie możliwości taktycznych i technicznych, sił i środków w przypadku powstania pożaru kompleksu leśnego,
doskonalenie techniki gaszenia, działania ratunkowe na akwenie wodnym, doskonalenie współdziałania pomiędzy jednostkami OSP. Ocenie podlegała
praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji naszych strażaków w przypadku
realnego zagrożenia.

Obecne na miejscu jednostki OSP: Chorzelów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice I, Rzędzianowice II, Trześń, Wola Chorzelowska i Wola
Mielecka zostały podzielone na dwie grupy: „Daria I” i „Daria II”, a także dodatkowo na siły pierwszego  i drugiego rzutu.

Poszczególne grupy przemieściły się zgodnie z planem manewrów do drogi pożarowej nr 25 i do zbiornika przeciwpożarowego, gdzie podjęły
działania zgodnie z założeniami. „Daria I” w miejscu zgłoszonych pożarów rozpoczęła gaszenie wykorzystując posiadane wozy bojowe ze zbiornikami
wody. W przypadku „Darii II” dysponujące motopompami przenośnymi jednostki rozpoczęły gaszenie pożarów wykorzystując zbiornik
przeciwpożarowy. Jednym z elementów manewrów było wykorzystanie pontonu z silnikiem, który zgodnie ze scenariuszem dowoził ratowników na
wyspę gdzie musieli oni odnaleźć zaginionego wędkarza. Po zakończeniu działań gaśniczych, wszyscy członkowie OSP wzięli udział w symulowanym
poszukiwaniu zaginionego w lesie.

Podsumowania ćwiczeń dokonał mł. asp. Piotr Ortyl, który mówił, że dzięki tego typu ćwiczeniom strażacy sprawdzają swoją gotowość do akcji oraz
stan wyszkolenia. To niezwykle ważne, by systematycznie weryfikować sposób działania i współpracy poszczególnych jednostek, w sytuacji
zagrożenia nie ma miejsca na przemyślenia, działania muszą być podejmowane natychmiastowo.

Również Wójt Gminy Józef Piątek, podkreślał, że dobre wyposażenie i wyszkolenie OSP leży w interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy,
ponieważ to ochotnicze jednostki w przypadku niebezpieczeństwa mogą najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia. Dlatego też ćwiczenia
sprawdzające ich przygotowanie do akcji, są tak ważne i potrzebne.

Podczas sobotnich ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawował Komendant Gminny druh Wacław Strąk, natomiast przygotował i oceniał
poprawność prowadzonych działań mł. asp. Piotr Ortyl. Ponadto ćwiczenia jednostek OSP obserwował Prezes Włodzimierz Rządzki a także
przedstawiciel KP PSP       w Mielcu st. kpt. Arkadiusz Strzępka oraz inspektor Cyprian Śliwa.

 

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu manewrów Nadleśnictwu Mielec i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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