Mieszkańcy

Utworzono: piątek, 29, kwietnia 2016 13:07

Serdecznie zapraszamy 6 maja na V już edycję FESTYNU MUNDUROWEGO w godzinach
12:00-18:00. U zbiegu ulic Piłsudskiego i Królewieckiej wraz z mieszkańcami będą obchodzić
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swoje święto Straż Graniczna, która w tym roku obchodzi jubileusz 25 lecia powstania oraz 20
lecia istnienia Straży Granicznej w Elblągu, Państwowa Straż Pożarna oraz 16 Batalion
Dowodzenia.
W tym roku we wspólnym świętowaniu udział wezmą wszystkie inne służby mundurowe z
całego, elbląskiego garnizonu: Policja, Żandarmeria, Służba Celna, Służba Więzienna. Każda z
tych siedmiu formacji szykuje dla elblążan mnóstwo atrakcji.
Straż Graniczna wystawi mobilną strzelnicę do treningów strzeleckich przy wykorzystaniu broni
krótkiej oraz sprzęt pirotechniczny wykorzystywany na lotniskach przy neutralizacji materiałów
wybuchowych. W pokazie dynamicznym zobaczymy funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia
Działań Morskiego Oddziału SG podczas odbicia zakładnika.
Przy stanowiskach Państwowej Straży Pożarnej będzie można zobaczyć wóz ratowniczogaśniczy, drabinę mechaniczną. W tym sektorze przewidziane są także zadania dla tych, którzy
będą mieli odwagę popracować sprzętem strażackim.
16 Batalion Dowodzenia pochwali się nowoczesnymi mobilnymi modułami – stanowiskami
dowodzenia, które naszpikowane są elektroniką, będzie można sprawdzić swoją celność na
trenażerach strzeleckich i zobaczyć pokaz działania patrolu saperskiego.
Żandarmeria wystawi symulator zderzeń, który symuluje zderzenie pojazdu z poruszającego się
z prędkością 10-15 km/h z przeszkodą stałą. Będzie można włożyć okulary typu alkogogle, w
których na własnej skórze można odczuć skutki jakie występują u osoby po spożyciu alkoholu,
czyli zaburzenia wzroku, postrzegania odległości oraz koordynacji ruchowej.
Służba Więzienna zaprezentuje między innymi replikę więziennej celi mieszkalnej, zaś na placu
głównym w będzie można podziwiać pokaz technik interwencyjnych w wykonaniu Grupy
Interwencyjnej Służby Więziennej w sytuacji realnego zagrożenia np. buntu osadzonych.
Policję reprezentować będą policyjni przewodnicy psów służbowych. Na co dzień pełniący
służbę patrolową wspólnie ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Część ich umiejętności
ujrzymy podczas symulowanych sytuacji przedstawiających odparcie ataku osoby agresywnej
na policjanta przez psa służbowego oraz pościg za niebezpiecznym przestępcom.
Służba Celna zaprezentuje skaner mobilny AFSCAN do prześwietlania bagaży i paczek.
Funkcjonariusze przedstawią proces skanowania: paczki z papierosami/tytoniem, torebki
damskiej, paczki z atrapą broni. Ponadto u celników będzie można zobaczyć preparowane
zwierzęta, produkty ze skóry pytona, muszle, jednym słowem nielegalnie przewożone
przedmioty zatrzymane podczas kontroli celnej.
Serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie.
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