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Policjanci ze Wschowy, wraz z innymi służbami ratowniczymi przeprowadzili działania sztabowe,
zorganizowane pod kątem poszukiwania osób zaginionych. Scenariusz ćwiczeń zakładał
poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na wodach Jeziora Sławskiego. Dla jednego z nich
pobyt nad jeziorem zakończył się tragicznie. Takie ćwiczenia są niezmiernie istotne i pozwalają
przećwiczyć działanie i koordynacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Każde działania sztabowe mają na celu szybką synchronizację wszystkich służb odpowiedzialnych za nasze
bezpieczeństwo. Wypracowanie umiejętności praktycznych, szybkich i skutecznych rozwiązań przyczynia się do wzrostu
poziomu naszej skuteczności i podejmowania nowych rozwiązań systemowych. Tak było również we wtorek (20
czerwca) na Jeziorze Sławskim, gdzie wraz ze wschowskimi policjantami ćwiczyli strażacy, ratownicy, płetwonurkowie,
strażnicy leśni oraz przedstawiciele zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie. Scenariusz działań
sztabowych zakładał poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na wodach jeziora Sławskiego.
O całym zdarzeniu dyżurnego wschowskiej Policji powiadomiły koleżanki zaginionych mężczyzn. Z relacji przerażonych
kobiet wynikało, że ich kompani z którymi przyjechały nad Jezioro Sławskie wypożyczyli sprzęt pływający poprzedniego
dnia. Kobiety zaniepokojone niepowrotem mężczyzn postanowiły wieczorem sprawdzić, czy łódź, którą wypłynęli
mężczyźni w godzinach rannych wróciła na brzeg. Jak się okazało ślad zarówno po łodzi, jak i po wczasowiczach
zaginął. Kobiety postanowiły zgłosić całą sytuację, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Biorąc pod uwagę powagę
zdarzenia Komendant Powiatowy Policji we Wschowie, insp. Tomasz Kłosowski wszczął alarm całej jednostki. Patrole
policji udały się do jednego z ośrodków wypoczynkowych w Lubiatowie. Na miejscu, gdzie po raz ostatni widziani byli
mężczyźni powołany został sztab kryzysowy. Pojawiły się zastępy straży pożarnej, wozy pogotowia ratunkowego,
strażacy, strażnicy miejscy, strażnicy leśni, ratownicy wodni, płetwonurkowie oraz przedstawiciele zarządzania
kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie. Z uwagi na kategorię zdarzenia zaangażowane do działań
poszukiwawczych służby podjęły działania poszukiwawcze na terenie wszystkich ośrodków wypoczynkowych oraz
obszaru kompleksu leśnego w rejonie linii brzegowej. Do działań użyto profesjonalne drony Ratownictwa Wodnego ze
Sławy. Z informacji, którą uzyskał sztab kryzysowy wynikało, że dryfująca, pusta łódź została namierzona kilkanaście
metrów od linii brzegowej przy jednej z wysp na jeziorze. W trakcie prowadzonego w dalszym ciągu przeczesywania
lasów policjanci zauważyli unoszące się kłęby dymu w pasie lasu niedaleko dryfującej łodzi. W trakcie sprawdzania
przyczyn zadymienia odnaleziony został jeden z mężczyzn. Wycieńczonemu, odwodnionemu mężczyźnie udzielono
pomocy i przetransportowano na plażę, gdzie czekały na niego służby ratownicze. Dalsze działania poszukiwawcze
kontynuowane przez ratowników wodnych i płetwonurków na Jeziorze Sławskim spowodowały, że w okolicach
porzuconego sprzętu wodnego odnaleziono ciało drugiego zaginionego. Niestety mężczyzna utonął.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia, których celem było wypracowanie i sprawdzenie współpracy wszystkich służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wschowskiego.
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