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Jak informuje KP PSP Brzesko w dniu 4 stycznia 2015 roku około godziny 4.00 do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku wpłynęła informacja o dwóch pożarach
budynków gospodarczych w miejscowości Łęki w odległości od siebie około 500m. W akcji
gaszenia pożarów zaangażowane zostały strażackie zastępy z Jednostki Ratowniczo -
Gaśniczej w Brzesku, jednostki OSP ze Szczepanowa, Borzęcina, Łęk oraz Bielczy.

      

Po przybyciu na miejsce pożarów okazało się, że palące się budynki gospodarcze w całości
były objęte pożarem. Istniało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na pobliskie
budynki inwentarskie. Działania straży polegały na podaniu kilku prądów wody w natarciu na
źródło ognia oraz w obronie zagrożonych obiektów. Dzięki szybkiej akcji gaśniczej nie
dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałe budynki. W akcji gaśniczej udział
brało 8 zastępów straży pożarnej, w tym około 40 strażaków.

  

  

Z tego powodu około godz. 04:50 syrena alarmowa zaalarmowała nas do remizy OSP
Jadowniki. Konieczne było zabezpieczenia rejonu miasta i gminy Brzesko w trakcie
nieobecności zawodowych strażaków, którzy gasili pożary w Łękach. Do godziny 07:30 w pełnej
gotowości do wyjazdu były 2 nasze samochody pożarnicze - w sumie 10 strażaków.
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Podobna sytuacja miała miejsce kilkanaście godzin później. 

 Z powodu trudnych warunków atmosferycznych na terenie gminy Czchów doszło do kilku
zdarzeń drogowych w których uczestniczyli strażacy PSP Brzesko. 
 Ponownie konieczne było zabezpieczenia rejonu miasta i gminy Brzesko w trakcie
nieobecności zawodowych strażaków. Pomiędzy godziną 16:12 a 17:30 kilkunastu strażaków
OSP Jadowniki było w pełnej gotowości do wyjazdu w remizie. Na szczęście nie było
konieczności wyjazdu do zdarzeń, choć trzeba stwierdzić, że w całym naszym rejonie również
panowały bardzo trudne warunki drogowe. Praktycznie na każdej z dróg, po krótkotrwałych lecz
intensywnych opadach mokrego śniegu zrobiło się bardzo ślisko.
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