POKAZ RATOWNICTWA
NA WODACH GÓRSKICH WIETRZNICE 2014
Na rzece Dunajec na wysokości Zabrzeży podczas
spływu kajakowego doszło do wypadku. Po
przewróceniu kajaka z dwoma turystami, jeden z
nich zaginął, drugiemu udało się wydostać na brzeg.
Z relacji świadka, (kolegi zaginionego) po wywrotce
zaginął on pod wodą w okolicy dużego kamienia.
Zaginiony, jak relacjonował kolega to osoba
niepełnosprawna. Natychmiast powiadomiono
służby ratownicze.
Tak wyglądał scenariusz II Pokazów Ratownictwa na
Wodach Szybkopłynących zorganizowany przez
Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i
Powodziowych przy współpracy K M Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Sączu, Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łącku, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz K M
Policji w Nowym Sączu. Już po raz kolejny podczas
odbywających się w Łącku „Dni Kwitnącej Jabłoni” w
piątek 9 maja w godzinach wieczornych, na Torze
Kajakowym Wietrznice odbył się pokaz współdziałania
służb i organizacji ratowniczych działających na terenie
sądeczyzny. Pokaz ratownictwa jest elementem
corocznych Warsztatów Szkoleniowych organizowanych
na Torze Kajakowym w Wietrznicach. I ma na celu
pokazać zgromadzonej publiczności, jak wygląda akcja ratownicza w którą zaangażowanych jest wiele
instytucji. Z drugiej strony, pozorowana akcja ratownicza ma na celu doskonalenie ratowników i
funkcjonariuszy oraz docieranie się we wspólnej
akcji. Zespoły poznają się, poznają swoje możliwości
i standardy w działaniu co niewątpliwie może
przyczynić się do skuteczniejszego działania w
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W
pokazie brali udział funkcjonariusze Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu, druhowie z
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Łącku,
funkcjonariusze
nowosądeckiej
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oraz
Ratownicy Medyczni z oddziału w Nowym Sączu. Ze
strony organizatora - Instytutu Ratownictwa udział
brali ratownicy Instytutu oraz uczestnicy
Warsztatów Szkoleniowych.

Poszkodowany który wydostał się na brzeg o
własnych siłach, wezwał pomoc poprzez
przypadkowo spotkanego przechodnia. Widzowie
mogli usłyszeć jak prowadzi rozmowę koordynator
112 przyjmujący zgłoszenie, by wydobyć
niezbędne informacje od osoby będącej w szoku.
Po przyjeździe pierwszych ratowników podjęto
poszukiwania w wodzie, przybyłe pogotowie
udzieliło pomocy poszkodowanemu który
wydostał się na brzeg i wezwał pomoc. Po
niedługim czasie ratownikom udało się
zlokalizować drugiego poszkodowanego który
znajdował się pod wodą przyciśnięty do dna. W wodzie pojawił się nurek który zszedł pod wodę
próbując wydobyć poszkodowanego, w tym samym czasie zaczęły zjeżdżać się pojazdy Straży
Pożarnej i Policji. Policjanci zabezpieczyli teren akcji, odsuwając osoby postronne. Ze względu na
zapadający
zmierzch
druhowie z OSP rozstawili
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poszkodowanego zespołowi karetki pogotowia który to podjął skuteczną akcje reanimacji. Na
zakończenie służby i organizacje biorące udział w ćwiczeniach/pokazie zostały nagrodzone oklaskami
publiczności. Podziękowania pragniemy złożyć koledze Pawłowi Olejnik z PSP w Sieradzu, który w
sposób profesjonalny, prowadził pokaz jako komentator/narrator, dzięki czemu zgromadzeni
widzowie mogli na bieżąco śledzić rozwój akcji ze zrozumieniem podjętych działań.
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