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IV GMINNE ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP  

„Współdziałanie 2014” 

Cybinka, 12.04.2014 r.  

 

1.   Temat ćwiczeń: „ Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych 

w przypadku pożarów w budynkach oraz na obszarach leśnych”. 

 

2.   Zadania dla uczestników ćwiczenia: 

 

a) Służba Leśna Nadleśnictwa Cybinka 

� Nadleśnictwo Cybinka alarmuje własne siły, 

� Podjęcie działań gaśniczych, 

� Doprowadzenie sił i środków do miejsca pożaru, 

� Pomoc w poruszaniu się po terenie działań oraz doradztwo dla KDR. 

 

b) Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne 

� PSK dysponuje własne siły i środki oraz siły i środki terenowo podległych OSP, przekazuje 

informację do WSKR, 

� Przejęcie dowodzenia działaniami przez dowódcę JRG PSP Słubice, 

� Podział terenu akcji gaśniczej na odcinki bojowe, 

� Prowadzenie działań gaśniczych, 

� Organizacja zaopatrzenia wodnego, 

� Dysponowanie do działań ratowniczych dodatkowych sił i środków. 

� Ew. przegrupowanie sił i środków do innych zdarzeń (wypadek komunikacyjny) lub podczas 

zmiany sytuacji pożarowej, 

� Organizacja łączności na terenie akcji gaśniczej. 

 

3.    Zadania postawione do osiągnięcia przez ćwiczących, cel ćwiczeń: 

 

� Doskonalenie organizowania i prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych, 

� Sprawdzenie mobilności i gotowości bojowej jednostek PSP, OSP, sił i środków i jednostek 

ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Cybinka, 

� Umiejętność wdrożenia zasad postępowania podczas pożaru obszarów leśnych, 

� Sprawdzenie prawidłowości postępowania PSK, kolejność alarmowania sił i służb, 
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� Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w przypadku zaistnienia nowych okoliczności 

(zmiana sytuacji pożarowej) oraz powstania w tym samym czasie innego zdarzenia w okolicy 

(wypadek drogowy), 

� Doskonalenie umiejętności współdziałania pomiędzy służbami, jednostkami PSP, OSP,  

jednostkami ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa oraz innymi służbami Straż Graniczna 

� Sprawdzenie organizacji łączności, 

� Organizacja zaopatrzenia wodnego, 

� Umiejętność posługiwania się dokumentacją operacyjną w tym mapami. 

 

4.    Czas i miejsce  prowadzenia ćwiczeń: 

 

� 12 kwietnia 2014 roku, godz. 10:00, 

� Alarmowanie sił i środków - PSK w Słubicach, 

� Miejsce pożaru - Zespół Szkól w Cybince godzina 10:00, 

� Miejsce wypadku drogowego - Cybinka ul. Krótka 11:30, 

� Miejsce pożaru lasu Nadleśnictwo Cybinka, Leśnictwo Cybinka, oddział 109A, 

� Punkt czerpania wody nr 1 – basen ppoż. w Cybince (przy remizie OSP w Cybince). 

 

5.   Rodzaj ćwiczeń: kompleksowe, ćwiczenia taktyczno - bojowe na poziomie taktycznym, 

zapowiedziane, alarmowe, dzienne. 

 

6.   Wykaz sił i środków PSP i OSP biorących udział w ćwiczeniach: 

Lp. Jednostka Zastęp Ilość osób Kryptonim 

1. JRG Słubice SCHD 32 Volvo 3 FF 391-53 

2. OSP Cybinka GBA 2,5/16 Mercedes 6 FF 399-01 

3. OSP Cybinka GBA 2,5/16 Star 6 FF 399-03 

4. OSP Białków GBA 2,5/16 Magirus Iveco 9 FF 398-01 

5. OSP Grzmiąca GBM 2,5/16 Star 244 6 FF 398-02 

6. OSP Radzików GCBA 5/32 Magirus 6 FF 398-03 

7. OSP Radomicko GBA 2,5/16 Mercedes 6 FF 369-03 

8. OSP Rąpice GBA 2,5/16 Star 244 6 FF 398-04 

9. OSP Sądów GBA 2,5/16 IFA 6 FF 398-08 

10. OSP Lossow GBA 2,5/16 Man 9  

11. Nadleśnictwo Cybinka Rand Rover 1 L 1-140 

12. OSP Cybinka SLOp VW T-4 2 FF 399-02 

RAZEM: 12 66  
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7.    Dowodzenie akcją gaśniczą podczas ćwiczeń: 

 

� Dowódca ćwiczeń – dh Jarosław Klimczak - Komendant Gminny ZOSP RP w Cybince (do 

chwili przyjazdu przedstawiciela JRG w Słubicach), 

� Dowódca ćwiczeń  –  kpt. Paweł Przybylski - dowódcy zmiany JRG w Słubicach. 

 

8.    Miejsce koncentracji sił i środków: 

 

Punkt koncentracji sił i środków – plac przy remizie w Cybince 12.04.2014, godz. 09:45 

� OSP Radomicko, 

� OSP Lossow. 

 

9.     Pozoracja ćwiczeń: 

 

              Odpowiedzialnym za wykonanie pozoracji do założenia pożaru budynku szkoły jest Dyrektor 

Zespołu Szkół w Cybince, pani Helena Romańczuk. 

 Odpowiedzialny za wykonanie pozoracji do ćwiczenia pożar lasu– epizod gaśniczy jest 

Nadleśnictwo Cybinka. Za prawidłowe przeprowadzenie pozoracji odpowiedzialny jest st. specjalista 

do spraw pożarnictwa pan Mirosław Kołodyński. 

 Za wykonanie pozoracji do epizodu z zakresu ratownictwa technicznego odpowiedzialny jest 

dh Kamil Stachowiak. 

             W ramach pozoracji wykonać należy m.in.: 

� Dokonać ustawienia trzech wraków pojazdów w wyznaczonym miejscu na ulicy Krótkiej             

w odległości około 500 metrów od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego w dniu 12.04.2014 r.,         

godz. 10:15 (dostarczenie i odbiór wraków  – Firma GEOMET z siedzibą przy ulicy Białkowskiej 1    

w Cybince), 

� Zorganizować pozorację osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym – 4 osoby –          

do godz. 09:45 w miejscu ćwiczeń, 

� Wykonać pozorację zadymienia w miejscu pożaru w sposób bezpieczny oraz skonsultowany 

z kierownictwem Nadleśnictwa Cybinka, 

� Pozorację zadymienia wykonać dwuetapowo (z symulacją zapalenia się w innym miejscu) przy 

ścisłej koordynacji kierownictwa ćwiczeń.  
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10.    Skrócone założenia taktyczne  

 

Założenie nr 1 

         W wyniku nieostrożności uczniów doszło do zaprószenia ognia w szkolnej toalecie na 

pierwszym piętrze budynku. Pożarem objęta jest toaleta oraz przyległy do niej magazyn  gospodarczy. 

Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dyrekcja szkoły powiadomiła Straż Pożarną i przystąpiła do 

ewakuacji uczniów. Płomienie ognia widoczne są na korytarzu i zagrażają pomieszczeniu na poddaszu 

o powierzchni około 120 m², w którym archiwizowane są dokumenty szkolne. Z uzyskanych 

informacji od pracowników szkoły wynika , że w środku pozostało jeszcze czworo uczniów. Budynek 

wyposażony jest w działającą instalację elektryczną i gazową. Z tyłu budynku znajduję się kotłownia 

gazowa. 

Zadania dla jednostek ćwiczących: 

� OSP Cybinka - Mercedes  

� OSP Sądów 

� OSP Radomicko 

� OSP Lossow 

� JRG Słubice 

Przystąpić do przeszukania pomieszczeń w celu odnalezienia osób pozostających wewnątrz budynku   

i ewakuować je w bezpieczne miejsce. Dwie osoby uwięzione na pierwszym  piętrze, pomieszczenie 

silnie zadymione, brak możliwości ewakuacji osób z wewnątrz budynku. 

� OSP Cybinka - Star  

-  pierwsza rota organizuje zabezpieczenie medyczne osób na boisku asfaltowym, 

- druga rota organizuje zabezpieczenie wodne na bazie hydrantu przy boisku asfaltowym przy            

ul. Traugutta 

� OSP Radzików 

� OSP Grzmiąca 

� OSP Białków 

� OSP Rąpice 

Przystąpić do gaszenia ognia wydobywającego się z wewnątrz budynku (jednostki nie posiadają na 

wyposażeniu aparatów ODO). 

        Po trzech minutach od podłączenia zasilania wodnego z hydrantu okazało się ,że jest zbyt 

słabe ciśnienie wody (awaria pompy), w związku z tym zapasowe stanowisko wodne 

zorganizować na basenie ppoż. w Cybince. 
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Założenie nr 2 

 

             W wyniku nieostrożności kierującego podczas wyprzedzania samochodu osobowego doszło 

do czołowego zderzenia trzech pojazdów samochodowych. W wyniku wypadku cztery osoby zostały 

uwięzione w pojazdach. Trzeci pojazd w wyniku wypadku wypadł z drogi i stanął w płomieniach. 

Kierujący tym pojazdem wypadł przez przednia szybę i znajduje się na poboczu jezdni z widocznymi 

ranami ciętymi na głowie i klatce piersiowej. Przystąpić do udzielenia pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadku i ugasić płonący pojazd. 

Jednostki uczestniczące w założeniu: 

� OSP Cybinka – 2 zastępy 

� OSP Sądów 

� OSP Radomicko 

� OSP Lossow 

 

Założenie nr 3 

 

W wyniku wypadku  samochodowego zapaleniu uległ jeden z pojazdów. Z uwagi, że wypadek 

wydarzył się na drodze przyległej do terenów leśnych dochodzi do wybuchu pożaru lasu na terenie 

Nadleśnictwa Cybinka, Leśnictwo Cybinka, oddział 109A na powierzchni około 5 arów. W wyniku 

silnego wiatru z kierunku zachodniego pożar rozprzestrzenił się na powierzchnię około 0,5 ha               

i rozwija się w kierunku południowo-zachodnim. 

PAD Nadleśnictwa Cybinka lokalizuje pożar oraz uruchamia procedurę alarmowania 

własnych sił i środków, oraz przekazuje informacje do PSK Słubice. PSK Słubice dysponuje siły          

i środki PSP i OSP. 

Dodatkowo KDR otrzymuje informację o kolejnym zarzewiu ognia oddalonym o kilkaset 

metrów od pierwszego. Należy dokonać odpowiedniego przegrupowania sił i środków. 

Założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie współdziałania jednostek OSP i przedstawicieli 

Nadleśnictwa w Cybince w czasie prowadzenia działań na terenach leśnych, budowa odpowiedniej 

ilości stanowisk gaśniczych w natarciu oraz zapewnienie ciągłości podawania środków gaśniczych. 

Odpowiedzialnym za zbudowanie wydajnego systemu zasilania w wodę jest  jednostka  OSP               

w Sądowie.  

 

Jednostki uczestniczące w założeniu: 

� OSP Grzmiąca 

� OSP Radzików 

� OSP Rąpice 

� OSP Białków 
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W następnej fazie ćwiczeń po zakończeniu działań przy wypadku drogowym jednostki: 

� OSP Cybinka – 2 zastępy 

� OSP Sądów 

� OSP Radomicko 

� OSP Lossow 

 

11.     Zaopatrzenie wodne 

 

�  Punkt czerpania wody w trakcie trwania ćwiczeń – basen ppoż. Przy remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Cybince 

 

 
 
 
12.     Załączniki 
 
� Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny ze schematem miejsc ćwiczeń 




