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Opis miejsca ćwiczeń praktycznych
1. Charakterystyka terenu ćwiczeń.
Ćwiczenia zostaną przeprowadzone na terenie zalesionym, naleŜącym do Kampinoskiego
Parku Narodowego. Na tym obszarze występuje drzewostan iglasty i liściasty w wieku 20-40
lat, duŜe ilości krzewów i poszycia. Ściółka leśna o grubości ok.15 cm. Teren miejscami
trudno dostępny z nielicznymi pagórkami /wydmami/. Podczas suszy występuje duŜe
zagroŜenie poŜarowe. Stopień zagroŜenia poŜarowego potęguje penetracja środowiska przez
ludność miejscową i turystów.
Teren ćwiczeń:
Ćwiczenia przeprowadzone zostaną na terenie KPN, w oddziałach 422 i 421, połoŜonym w
kierunku północnym od miejscowości Zaborówek (Janówek) i południowo-zachodnim od
miejscowości Kępiaste. Oddziały 422 i 421 połoŜone są w powiecie warszawskim zachodnim,
w gminie Leszno.
Drogi komunikacyjne:
• od strony drogi krajowej nr 579 - droga gminna asfaltowa Łubiec – Kępiaste,
następnie droga poŜarowa leśna nr 65
• od strony drogi krajowej nr 580 - droga gminna asfaltowa Zaborówek – Janówek,
następnie droga poŜarowa leśna nr 65
• drogi leśne
Punkt czerpania wody:
• sieć hydrantowa miejska w miejscowości Kępiaste oddalona od miejsca ćwiczeń
około 1,5 km.
• sieć hydrantowa miejska w miejscowości Zaborówek oddalona od miejsca ćwiczeń
około 1,5 km.
• Sieć hydrantowa miejska w „Zielonej Karczmie” – hydrant nadziemny na miejscu ćwiczeń.
Dysponowanie sił i środków:
Dysponowanie sił i środków odbędzie się z doraźnych rejonów koncentracji,
• Droga gminna w miejscowości Łubiec - Kępiaste (przy starej mleczarni – obecnie sklep)
dla wybranych jednostek OSP z terenu powiatu warszawskiego zachodniego
tj. OSP Łubiec oraz plutonów I i II plutonu WOO 10 Kompanii N.D.Maz., GBA SOPP
KPN i GCBA z OSP Warszawa Ursus.
• Droga gminna w miejscowości Zaborówek - Janówek dla plutonu III WOO 10 Kompanii
Gaśniczej N.D.Maz. oraz wybranych sił i środków z terenu powiatu warszawskiego
zachodniego tj. OSP Leszno, Czarnów, Zaborów, Stare Babice i JRG Błonie

Plan pozoracji
1. Pozoracja zostanie przeprowadzona na odcinkach bojowych
Dowódca pozorantów: sekc. Michał Prochenka
Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko pozoracji
OB I
OB II
OB. III

Kryptonim
Pozorant 1
Pozorant 2
Pozorant 3

Pozorant
StraŜak z KP PSP Błonie
StraŜak z KP PSP Błonie
StraŜak z KP PSP Błonie

2. Umundurowanie i wyposaŜenie
•
•
•
•
•
•

umundurowanie ochronne kompletne
uzbrojenie osobiste
łopata sztychówka
gaśnica śniegowa
maska pgaz-dym
radiostacja przenośna

3. Łączność
Dowódca pozorantów utrzymuje łączność z kierownikiem ćwiczeń.
Pozoranci utrzymują łączność na kanale B020.
4. BHP
W razie konieczności obowiązuje praca w maskach pgaz-dym w pozycji leŜącej.
5. Zadania do realizacji
• przygotować miejsca w terenie do wykonania pozoracji, wykopanie dołków pod “
ogniska”, zmineralizowanie ściółki wokół dołka w promieniu 1,5 m.
• przygotowanie suchego i mokrego chrustu, kawałków pociętych opon na ogniska,
• o gotowości zamelduje dowódca pozorantów kierownikowi ćwiczeń na godzinę przed
rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych,
• układ pozoracji, z podaniem miejsca pozoracji, d-ca pozorantów będzie otrzymywał od
kierownika ćwiczeń drogą radiową,
• hasłem do podpalenia pierwszego ogniska będzie komenda “podpalaj”,
• po zakończeniu pozoracji obowiązuje sprzątnięcie i zatarcie śladów pozoracji.

Wykaz sił i środków biorących udział w ćwiczeniach
Lp.
1.
1
2
3

4

5

6
7

Jednostka ćwicząca
KP PSP w powiecie
warszawskim zachodnim
KP PSP Nowy Dwór Maz.

Siły i środki
SOp Polonez Kombi
SOp Ford Focus
SOp
SDł Iveco
KP PSP Legionowo
SOp
10 Kompania Gaśnicza
Pluton I
„Nowy Dwor”
GCBA 5/32
OSP Jabłonna
GBM 2,5/8
OSP Serock
GBA 2,5/16
OSP Wieliszew
Pluton II
GBAM 2,5/16
OSP Zakroczym
GBA 2,5/16
OSP Nowy Dwór Maz.
GcBA 6/32
OSP Czosnów
Pluton III
GCBA 5/32
OSP Laski
GBA 2,5/20
OSP Stare Gnatowice
GCBA 6/32
OSP Ursus
OSP Łubiec
GBM 2,5/8
OSP Leszno
GBM 2,5/8
OSP Czarnów
GBM 2,5/8
OSP Zaborów
GCBA 6/32
OSP Stare Babice
GBA 2,5/20
Kampinoski Park Narodowy Unimog Mercedes GBA – szt. 1
Łada Niwa 4x4
– szt. 4
Ciągnik z pługiem
– szt. 1
Policja Leszno
wg dyspozycji
Pogotowie Ratunkowe
wg dyspozycji

Wykaz kryptonimów dla osób funkcyjnych
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8

Osoba funkcyjna
Kierownik ćwiczeń
KAR
D-ca Kompanii
Z-ca D-cy Kompanii
D-ca plutonu I
D-ca plutonu II
D-ca plutonu III
D-ca plutonu „Zielona Karczma”

10 OKP
530-01
515-11
515-11
515-12
515-13
515-14
515-15
661-12

Kryptonim
660-91
661-90
531-90
531-98
471-90
479-07
479-36
479-71
538-51
539-30
538-11
669-66
669-40
388-26
667-28
669-20
669-23
667-26
669-70
wg dyspozycji

wg dyspozycji
wg dyspozycji

Godzinowy rozkład plany Ćwiczeń
13:30
14:00
14:30
14:45
15:00
17:00
17:00
17:30

13:45
14:30
14:45
15:00

Alarmowanie jednostek
Dojazd w rejon koncentracji
Ćwiczenia aplikacyjne z kadrą dowódczą
Ćwiczenia aplikacyjne w plutonach
Osiągnięcie gotowości bojowej w rejonie koncentracji i rozpoczęcie
ćwiczeń praktycznych
Zakończenie ćwiczeń praktycznych.
17:30 Omówienie wykonanego ćwiczenia
18:30 Powrót do koszar

Ćwiczenia praktyczne - akcja gaśnicza
Czas
astr.
15:00

Czas
oper
0.00

15.02

0.02

15.06

0.06

15.18

0.18

Sytuacja poŜarowa

Czynności wykonywane przez
Zadania dla
ćwiczących
pozorantów
PoŜar poszycia
Dostrzegalnie na terenie KPN zauwaŜają Podpalenie pierwszego
w lesie, oddział 422, zadymienie w okolicy pomiędzy
“ogniska”
gmina Leszno,
miejscowościami Kępiaste i Zaborówek na terenie KPN
Janówek. Za pomocą radiotelefonu
działającego w sieci KPN – PAD
informację przekazuje do PSK ZACHÓD.
Jednocześnie informuje o zaalarmowaniu
własnych sił leśnych oraz samochodu
Unimog Mercedes.
PSK Zachód alarmuje telefonicznie OSP Prowadzenie zadymienia
Łubiec GBM i selektywnie OSP Leszno,
OSP Zaborów GCBA. W stan gotowości
stawia równieŜ OSP Czarnów GBM.
PSK Zachód na miejsce akcji dysponuje
równieŜ własne siły i środki tj. GBA,
GCBA z JRG Błonie.
PoŜar na powierzchni PAD poprzez dostrzegalnie informuje
ok. 1 ha
PSK o rozprzestrzenianiu się poŜaru.
PSK Zachód powiadamia Komendanta
Powiatowego PSP i jego zastępcę oraz
Dowództwo JRG.
Zastępca Dowódcy JRG Błonie podejmuje
decyzję o wyjeździe na miejsce akcji.
PoŜar obejmuje
OSP Łubiec i OSP Leszno przybyłe
ok. 2ha poszycia
na miejsce przeprowadzają rozpoznanie
ogniowe i wodne.
Dowódca OSP – Naczelnik OSP Leszno
składa meldunek do PSK Zachód:
poŜar przyziemny zwartego drzewostanu
o pow. powyŜej 1,5 ha.
Rozprzestrzenia się w kierunku
wschodnim, wchodząc w zwarty kompleks
leśny. Prowadzę działania gaśnicze po
zachodniej stronie poŜaru. Występuje

15.19

0.19

15.20

0.20

15.21

0.21

15.25

0.25

15.30

0.30

15.32

0.32

15.32

0.32

15.33

0.33

PoŜar obejmuje
ok. 3ha poszycia

moŜliwość natarcia oskrzydlającego.
W związku z tym potrzebuję pomocy w
sile przynajmniej jednego plutonu
gaśniczego oraz samochodów cięŜkich
gaśniczych celem zasilania wodnego.
Jednostki OSP budują linie główne z
jednego odcinka W-75 oraz po jednej linii
gaśniczej W-52.
PSK Zachód dysponuje do działań OSP
Czarnów oraz OSP Stare Babice, które
wcześniej zgłosiły do PSK gotowość
bojową, a w chwili wybuchu poŜaru
znajdowały się przy innej interwencji
około 5 km od miejsca poŜaru.
Na miejsce dojeŜdŜa OSP Zaborów
GCBA i otrzymuje od KDR zadanie
zasilania samochodów OSP Łubiec
i OSP Leszno.
PSK Zachód informuje WSKR o poŜarze
3 hektarów poszycia w lesie. Jednocześnie
zgłasza potrzebę uŜycia 10 Kompanii
Gaśniczej „Nowy Dwór”.
WSKR telefonicznie zgodnie z
procedurami uruchamia 10 Kompanię
Gaśniczą WOO.
PSK Legionowo, Nowy Dwór Maz. i PSK
Zachód uruchamiają poszczególne
jednostki 10 Kompanii Gaśniczej WOO.
Na miejsce dojeŜdŜają zastępy gaśnicze
z JRG Błonie. KDR – Dowódca Zmiany
JRG Błonie po zapoznaniu się z sytuacją
i przejęciu dowodzenia informuje o
prowadzonych działaniach oraz
problemach z zasilaniem wodnym.
Informuje, Ŝe siły i środki w dalszym
ciągu są niewystarczające.
Swoim zastępom JRG rozkazuje – GBA –
podać prąd wody na lewe skrzydło poŜaru,
GCBA – dowoŜenie wody z miejscowości
Janówek.
Na miejsce dojeŜdŜa OSP Czarnów GBM.
Dostają zadanie: zbudowanie linii głównej
i jednej gaśniczej z wprowadzeniem go
i podaniem jako prądu oskrzydlającego.
Na miejsce dojeŜdŜa Zastępca Dowódcy
Podpalenie drugiego
JRG Błonie, po zapoznaniu się z sytuacją “ogniska”
i przejęciu dowodzenia podtrzymuje
wcześniejsze decyzje.
PAD KPN przekazuje informację do PSK
Zachód o zauwaŜeniu przez jedną z
dostrzegalni powiększeniu zadymienia
w okolicach akcji gaśniczej. PSK
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nawiązuje łączność z KDR i nakazuje
przeprowadzić rozpoznanie.
KDR razem z pracownikami KPN ustala,
Ŝe w odległości około 0,5 km od miejsca
prowadzenia działań znajduje się drugie
ognisko poŜaru – około 0,5 ha. Informuje
ponadto, Ŝe w związku z tym ogniskiem
zagroŜone są równieŜ budynki mieszkalne
i gospodarcze – „stara leśniczówka”
W związku z tym, Ŝe na miejsce przybywa
Unimog Mercedes z SOPP KPN i OSP
Stare Babice GBA – rozkazuje im udać się
w celu zlokalizowania poŜaru i obrony
istniejących budynków. GBA SOPP KPN
podaje prąd wody z szybkiego natarcia
na ognisko poŜaru. GBA Babice wykonać
zasilanie do SOPP. Punkt czerpania wody
– hydrant nadziemny przy leśniczówce.
Jednocześnie dzieli teren akcji na dwa
odcinki bojowe. I odcinek bojowy
– w dotychczasowym miejscu
prowadzenia działań – Dowódca Odcinka
– Dowódca Zmiany JRG Błonie, II
odcinek bojowy – przy leśniczówce –
Dowódca Odcinka – Naczelnik OSP Stare
Babice.
PSK Błonie o zaistniałej sytuacji
informuje Wójta Gminy Leszno i Starostę
Powiatu warszawskiego zachodniego.
Na miejsce akcji dysponuje KP Policji
w Lesznie w celu zabezpieczenia dróg
dojazdowych do miejsca akcji i
ewentualnego przeprowadzenia wstępnego
dochodzenia w sprawie podpalenia.
Z uwagi na duŜe ilości sił i środków
dysponuje równieŜ Pogotowie Ratunkowe
z Błonia.
PoŜarem objętych jest Na miejsce akcji dojeŜdŜają zastępy OSP
ok. 3ha. poszycia
wchodzące w skład III plutonu 10 OKP
lasu.
tj. OSP Stare Gnatowice GBA i OSP
Laski GCBA oraz D-ca plutonu. KDR
rozkazuje OSP Stare Gnatowice podać
prąd wody w natarciu na front poŜaru od
strony drogi poŜarowej nr 63, OSP Laski
zasilanie samochodu GBA z Gnatowic
i ewentualne dowoŜenie wody.
PSK Błonie otrzymuje informację od
SłuŜby Leśnej KPN o powstałym nowym
ognisku poŜaru w tym rejonie. Drogą
radiową potwierdza informację u
Dowódcy OSP Stare Babice.
Na miejsce przybywa II pluton gaśniczy
10 WOO z terenu powiatu

Prowadzenie zadymienia

Podpalenie trzeciego
„ogniska”.

Prowadzenie zadymienia
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nowodworskiego: OSP Czosnów GCBA,
OSP Zakroczym GBA i OSP Nowy Dwór
GBA. Na miejsca akcji przybywa teŜ
Dowódca Kompanii WOO (515-11).
Samochody średnie z OSP plutonu II
otrzymują za zadanie podanie po dwa
prądy wody na ostatnie (trzecie) ognisko
poŜaru). Zastępowi GCBA rozkazuje
zrobienie zasilania z hydrantu z uŜyciem
mostków przejazdowych i zasilanie
samochodów II plutonu.
Dowódca Kompanii po zapoznaniu się
z sytuacją poŜarową podtrzymuje
wcześniejsze decyzję oraz organizuje
sztab na polanie koło opuszczonej
leśniczówki.
D-ca Pluton II melduje KAR-owi o
rozpoczęciu działań gaśniczych na
wyznaczonym odcinku.
OSP Stare Babice zgłasza o
niewystarczającym zaopatrzeniu wodnym
w związku z uruchomieniem zasilania
z hydrantu dla II plutonu.
Na miejsce akcji przyjeŜdŜa GCBA
z OSP Ursus.
Dowódca Kompanii informuje, Ŝe do akcji
wchodzi pluton I formowany z
samochodów OSP z terenu powiatu
legionowskiego. Rozkazuje wspomóc
działania „przy leśniczówce” podając
z jednego samochodu średniego prąd
wody w natarciu na palące się poszycie,
z drugiego średniego dwa prądy gaśnicze
w obronie budynków leśniczówki.
Zasilanie organizuje poprzez dowoŜenie
realizowane samochodami cięŜkimi
GCBA z Czosnowa i Ursusa z
miejscowości Kępiaste.
KDR – Dowódca Kompanii Gaśniczej
dzieli teren poŜaru na trzy odcinki
bojowe. Dowodzącymi poszczególnych
odcinków wyznacza Dowódców
Plutonów.
OB. I – siły i środki KP PSP Legionowo
oraz SOPP KPN, OSP Stare Babice i OSP
Ursus,
OB. II – siły i środki KP PSP Nowy Dwór
Maz.
OB. III – pozostałe siły i środki z KP PSP
powiatu warszawskiego zachodniego.
D-ca OB I melduje KAR-owi o
rozpoczęciu działań gaśniczych na
wyznaczonym odcinku.

16.10

1.10

16.15

1.15

16.30

1.30

16.54

1.54

17.05

2.05

17.15

2.15

17.20

2.20

17.25

2.25

17.40

2.40

17.42

2.42

19.40

4.40

19.42

4.42

19.45

4.45

KAR przekazuje do PSK sytuację
poŜarową i poleca zadysponować SłuŜby
Leśne ze sprzętem (szpadle, piły
spalinowe do drzewa, ciągniki z pługiem).
KAR przekazuje sytuację poŜarową
do PSK Błonie:
Prowadzę działania gaśnicze okrąŜające
poŜar na trzech OB.
D-cy OB I i OB III meldują KAR
o wykonaniu zasilania dla wozów
gaśniczych i prowadzeniu działań
gaśniczych. Informują, Ŝe siły i środki są
wystarczające.
PoŜarem objętych jest D-ca OB III melduje KAR o
Zakończenie pozoracji
ok. 4 ha poszycia i
zlokalizowaniu poŜaru na swoim odcinku na OB III.
niskich krzewów w
bojowym.
lesie.
Lokalizacja poŜaru na
OB III.
DAG poleca SłuŜbom Leśnym
rozpoczęcie wykonywania przecinki
i oborywania terenu OB. III.
PoŜarem objętych jest D-ca OB I melduje KAR o zlokalizowaniu Zakończenie pozoracji
ok. 1 ha poszycia i
poŜaru na swoim odcinku bojowym.
na OB II.
niskich krzewów w
lesie.
Lokalizacja poŜaru na
OB I.
KAR informuje PSK o zlokalizowaniu
poŜaru.
KAR poleca SłuŜbom Leśnym
rozpoczęcie wykonywania przecinki
i oborywania terenu OB I.
D-cy OB III, I meldują KAR o
przystąpieniu do dogaszania przy
wykorzystaniu SłuŜb Leśnych oraz sił
własnych.
D-ca OB. II informuje o zlokalizowaniu
poŜaru. Informuje, Ŝe budynki leśniczówki
zostały obronione.
KAR informuje PSK o zlokalizowaniu
wszystkich trzech ognisk poŜaru i
przystąpieniu do dogaszania.
D-cy odcinków bojowych meldują KAR
o zakończeniu dogaszania na wszystkich
odcinkach.
KAR melduje PSK o ugaszeniu poŜaru:
Teren oborany, Spaleniu uległo w trzech
miejscach ok. 4,5 ha poszycia i niskiego
drzewostanu.
KAR poleca D-com odcinków bojowych
zakończyć działania, uzupełnić zbiorniki
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wody, przygotować samochody do
odjazdu.
KAR informuje PSK o przekazaniu
pogorzeliska odpowiednim SłuŜbom
Leśnym.
D-cy odcinków bojowych meldują KAR
o gotowości OKP do odjazdu.
KAR przekazuje D-com Plutonów
polecenie odjazdu.
KAR przekazuje do PSK informację
o zakończeniu akcji.

