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Od początku wakacji, głównie w weekendy, śremscy policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo
na Jeziorze Grzymisławskim. Zwracają uwagę na te jednostki pływające, które stwarzają
zagrożenie na wodzie, a także kontrolują stan trzeźwości pływających. Są świetnie przygotowani
do akcji ratowniczych, a woda to ich pasja. W minioną niedzielę, w ramach współpracy,
zabezpieczali pokazy ratownictwa wodnego Miejsko-Powiatowego oddziału WOPR w Śremie.
Natomiast spektakularny pokaz swoich umiejętności ratowniczych dali w lipcu ubiegłego roku
podczas prawdziwej akcji, kiedy uratowali życie mężczyzny wyciągniętego z wody.
W minioną niedzielę, 16 sierpnia, na Jeziorze Grzymisławskim odbyły się pokazy ratownictwa wodnego MiejskoPowiatowego oddziału WOPR w Śremie.
W przedsięwzięciu uczestniczyli też śremscy policjanci, którzy w czasie wakacji pełnią służbę na wodzie z
wykorzystaniem policyjnej łodzi motorowej.
Podczas pokazów zadaniem policyjnego patrolu wodnego, w składzie asp. Dawid Wojtkowski, mł. asp. Mateusz Snela
oraz st. sierż. Marek Wosiński, było dbanie o bezpieczeństwo w trakcie przeprowadzanych symulacji. Policjanci pomagali
też w zabezpieczeniu sprzętu.
Przy tej okazji warto dodać, że od początku wakacji śremscy policyjni wodniacy, głównie w weekendy, dbają o
bezpieczeństwo na Jeziorze Grzymisławskim. Są świetnie przygotowani do akcji ratowniczych, a woda to ich pasja.
Posiadają uprawnienia ratowników wodnych i ratowników kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy oraz patent stermotorzysty
żeglugi śródlądowej. Spektakularny pokaz swoich umiejętności ratowniczych dali w lipcu ubiegłego roku podczas
prawdziwej akcji. Przypomnijmy, że wówczas Mateusz Snela i Dawid Wojtkowski kierowali akcją ratowniczą, podczas
której, wspólnie z ratownikami, uratowali wyciągniętego z wody 36-latka. Mężczyzna był nieprzytomny i nie oddychał, a
ponadto język miał zapadnięty w gardło. Policjanci wykorzystali rurkę ustno-gardłową i przeprowadzili resuscytację
krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem tlenu medycznego.
Policjanci pełniąc służbę w patrolu wodnym na Jeziorze Grzymisławskim zwracają uwagę przede wszystkim na te
jednostki pływające, które stwarzają zagrożenie na wodzie, a także kontrolują stan trzeźwości pływających.
Jak zapowiadają synoptycy przed nami upalna sobota, prawdopodobnie ostatnia taka tego lata. Prosimy więc o
ostrożność i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. O to, aby nie wchodzić do wody w stanie nietrzeźwości i pływać
tylko w miejscach strzeżonych. Pamiętać trzeba o tym, że woda to żywioł, z którym nie ma żartów.
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