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STRAŻ POŻARNA KONTRA PALĄCY SIĘ GAZ ZIEMNY - specjalistyczne szkolenie w Kłodawie
Konfrontacja z palącym się gazem ziemnym, w 4 różnych sytuacjach awaryjnych, to już 33
specjalistyczne szkolnie, organizowane przez EWE energia sp. z o.o., dla służb ratunkowych, w tym
Straży Pożarnej.
200 strażaków weźmie udział w szkoleniu EWE
EWE – właściciel sieci gazowej na tym terenie, wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie
Wielkopolskim oraz podlegającymi Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie ok. 200 osób,
przećwiczy prawidłowe postępowanie przy opanowywaniu sytuacji awaryjnych związanych z gazem
ziemnym, np. płonącym gazociągiem.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne w gminie Kłodawa
Szkolenie odbędzie się 29 września br. (sobota) o godz. 12.00, w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej (na
błoniach przy jeziorze).
Szkolenie praktyczne „na żywym organizmie”, czyli wybudowanym w tym celu kawałku gazociągu
obejmie 4 sytuacje zagrożenia: pożar instalacji wewnętrznej na niskim ciśnieniu, pożar gazociągu
średniego ciśnienia w wykopie otwartym, pożar gazociągu średniego ciśnienia nad powierzchnią ziemi
oraz odcięcie gazu poprzez zacisk mechaniczny lub zamknięcie zasuwy.
Szkolenie praktyczne poprzedzone będzie częścią teoretyczną, na której zostaną przypomniane
podstawowe informacje o gazie ziemnym oraz zasady postępowania podczas ulatniania się i pożaru
gazu ziemnego.
EWE rozda czujki gazowe
Spółka EWE dba o bezpieczeństwo swoich odbiorców, dlatego cyklicznie organizuje tego typu szkolenia
prewencyjne na terenach zaopatrywania w gaz ziemny.
Dodatkowo podczas szkolenia EWE przekaże dla mieszkańców gminy czujki gazu ziemnego do
samodzielnego montażu.
Bezpieczne sieci gazowe EWE - całodobowy monitoring
Sieci gazowe EWE są pod stałym nadzorem naszych specjalistów - 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę,
przez cały rok. Awarie gazociągów zdarzają się bardzo rzadko, jednak w trosce o bezpieczeństwo
odbiorców EWE cyklicznie prowadzi działania prewencyjne, dzięki którym strażacy poznają zasady
reagowania na powstałe w skrajnych przypadkach zagrożenia.
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Reportaż filmowy z ubiegłorocznego szkolenia
Zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji z ubiegłorocznego szkolenia: link
O EWE
EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km
własnych sieci gazowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na
terenie 6 województw. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo
na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.
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