Gąsienice w terenie
Górskie drogi nie sprzyjają manewrowaniu dużymi pojazdami pożarniczymi. Często dojazd do
miejsca zdarzenia takimi samochodami w ogóle nie jest możliwy. Dlatego OSP Łososina Górna
postawiła na nietypowe rozwiązania, na przykład lekki pojazd na gąsienicach, który pomaga
ugasić pożar lub przetransportować poszkodowanego. Ale to niejedyna niespodzianka.
Paweł Polimirski

Małopolskie

‒ Pierwsza myśl, że warto włączyć nowy
pojazd użytkowy do podziału bojowego, pojawiła się w kwietniu 2016 roku. Wzięła się ona
m.in. z podglądania w Internecie, jakie rozwiązania stosują strażacy w USA czy Fran-

dodają, zależało im na tym, aby poszkodowany mógł być przewożony w pozycji horyzontalnej, leżąc na noszach typu deska i aby było
miejsce dla ratowników. Typowy pick-up się do
tego nie nadaje. ‒ Szukając pomysłu, natknęliśmy się na firmę, która oferuje tzw. karetkę górską, z jakiej korzystają ratownicy GOPR. Nam
ten projekt przypadł do gustu, bowiem pojazd
ma pełną zabudowę kabiny razem z tzw. paką,
czyli częścią ładunkową pick-upa. To pozwala
na przewożenie nawet 9 ratowników, a po
usunięciu dwóch foteli, co jest bardzo proste,
możemy zabrać do działań, np. przy zalanych
piwnicach, nawet kilka pomp i odcinków wężowych. Bez problemu mieszczą się tam nosze i
ratownik może udzielać pomocy poszkodowanemu – podkreślają moi rozmówcy. Podobnie
jest np. przy wiatrołomach, gdy w przypadku

cji. Sami nosiliśmy się z zamiarem zakupu lekkiego samochodu z napędem 4x4 typu pick-up.
To dlatego, że strażacy w naszym rejonie często są dysponowani, czy to do pomocy załodze karetki pogotowia, ratownikom GOPR w
prowadzeniu poszukiwań, czy paralotniarzowi
uwięzionemu na wysokości i innych wypadków w trudno dostępnych, górskich miejscach
– mówią druhowie z Łososiny Górnej. Jak

dysponowania ciężkiego samochodu miał on
trudności z dotarciem na miejsce po wąskich,
krętych drogach. Lekki samochód zabiera drabinę, niezbędny sprzęt oraz wykwalifikowanych
ratowników i dociera bez problemu. Ma prawdziwy terenowy napęd z blokadami mostów i
podniesione zawieszenie. Do tego na dachu
jest wzmocniony podest roboczy, więc ratownik może wykonywać prace, stojąc na nim.

Założona w 1933 roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Łososinie Górnej (gm. Limanowa,
pow. limanowski), jak każda inna, przeżywała przez lata wzloty i trochę słabsze chwile.
Koniec ubiegłego roku i początek tego należy
zaliczyć do tych bardziej udanych, bowiem
na wyposażenie jednostki trafiły dwa pojazdy
skrojone na jej potrzeby.

Do przewozu

32

Czerwiec 2021

W ostatnich miesiącach samochód wykorzystywany był jednak głównie do pomocy osobom
starszym w dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Podpatrzone u francuskich
strażaków
Drugą myślą ochotników z Łososiny Górnej
był pojazd użytkowy o jeszcze większej dzielności w trudnych warunkach terenowych. Wybór
padł na pojazd marki Polaris, ale dostosowany
do ich potrzeb. Może on się poruszać zarówno
na kołach, jak i gąsienicach. ‒ W tym przypadku
również mamy możliwość przewożenia osoby
poszkodowanej na noszach typu deska, cała
przestrzeń jest orurowana klatką bezpieczeństwa, można podwiesić kroplówkę, przewozić
ratowników. To jest pojazd wielofunkcyjny, bo
może służyć też np. do dostarczania piasku do
budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych
czy innego sprzętu na miejsce działań. Jest
też opcja gaśnicza. Możemy na nim zamontować specjalny moduł, który pozwala na gaszenie mgłą wodną – wyliczają strażacy ochotnicy i
dodają, że to duża wydajność przy niskim zapotrzebowaniu na środek gaśniczy. Moduł wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności
200 l, a do tego 25-litrowy na środek pianotwórczy, co pozwala na przeprowadzenie szybkich i
skutecznych akcji w trudno dostępnym terenie.
Może być też zasilany z zewnętrznych źródeł
jak hydrant, inne samochody ratowniczo-gaśnicze, które nie będą w stanie podjechać bliżej
miejsca zdarzenia, a nawet z węża ogrodowego. Jest też pompa elektryczna pozwalająca
na pobieranie wody ze zbiornika naturalnego.
Do tego z przodu pojazdu zamontowane są
trzy zraszacze pomagające gasić np. pożary
łąk lub nieużytków. Są one przydatne również przy innych zdarzeniach – na pokładzie
jest 50-litrowy zbiornik, do którego można wlać
płyn do neutralizacji substancji ropopochodnych. Gdy na drodze pojawi się większy wyciek,
strażacy nie będą musieli sami rozprowadzać

środka neutralizującego – zrobi to wielofunkcyjny pojazd, w którym można sterować dozowaniem przez trzy dysze pracujące niezależnie.
W klasyfikacji strażaków jest to pojazd „pierwszowyjazdowy”, i to on stoi w garażu przed toyotą.
Ściągnięcie albo załadowanie modułu gaśniczego trwa chwilę i potrzeba do tego trzech, czterech strażaków. Docelowo zapewni to podnośnik,
który umożliwi wykonywanie tego manewru jednej osobie, np. kierowcy. Pojazd może się poruszać zarówno na kołach terenowych, jak i gąsienicach – jak zapewniają druhowie, wymiana
odbywa się tak samo łatwo, jak w przypadku
wymiany kół letnich na zimowe w samochodzie
osobowym ‒ wystarczy odkręcić cztery śruby
i przykręcić je z nowym „ogumieniem”. Jest też
możliwość podpięcia pługu, więc druhowie sami
odśnieżają okolice swojej jednostki i służą w razie
potrzeby mieszkańcom. Jest wyciągarka, dodatkowe oświetlenie, kosz na masce do przewożenia dodatkowego sprzętu. Polaris rozpędza się
do 120 km/h, co nie dziwi przy silniku o pojemności 1000 cm3 i mocy 82 KM.
Oba pojazdy zostały zakupione pod koniec
2020 roku, choć ich oficjalne przekazanie miało
miejsce już w roku bieżącym. To dlatego, że
druhowie wprowadzali jeszcze szereg modyfikacji już we własnym zakresie, ze środków własnych i od lokalnych sponsorów. ‒ Zależało nam
na tym, aby te pojazdy nie były dedykowane do
jednego działania, ale były uniwersalne. Podpatrzyliśmy to u francuskich strażaków, którzy po
zadysponowaniu dokładają do aut potrzebne
moduły. U nas jest podobnie – mówią strażacy.

sobie radzi, prawie wszędzie dojedzie, jest tani w
utrzymaniu i prosty w konstrukcji. Ma zbiornik na
9200 l wody i 800 l piany. Drugi wóz to średnie
iveco z 2016 roku z 3500 l wody i 350 l piany.
Remiza jednostki została zbudowana w
latach 60. ubiegłego wieku i wraz z gruntem
należy do OSP. Była kilkukrotnie rozbudowywana, m.in. w celu zmieszczenia ciężkiej tatry,
dla której pierwotny boks garażowy był za krótki.
Dla iveco trzeba było natomiast zagłębić garaż.
Dobudowano też boks na nowe nabytki, a także
inne pomieszczenia, jak np. to wynajmowane
na potrzeby sklepu czy też salę, w której odbywają się zebrania czy szkolenia oraz zaplecze
gospodarcze wraz z kuchnią.
‒ Mamy też własny poligon, na którym można
ćwiczyć działania związane np. z wypadkami
komunikacyjnymi, a także zbudowaną z kontenerów komorę ogniową, w której możemy symulować różne sytuacje, czy to pożarowe, czy też

ewakuacyjne. Wszystko to stworzyliśmy własną
pracą przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców.
Nieodpłatnie udostępniamy obiekt wszystkim
zainteresowanym jednostkom, przyjeżdżały do
nas nawet straże z innych województw. Ostatnio
odbywają się na nim kursy podstawowe dla strażaków OSP z całego powiatu limanowskiego.
Cieszymy się, że to jest wykorzystywane przez
innych do doskonalenia – podkreślają druhowie.
Średniorocznie OSP Łososina Górna notuje
ok. 80 wyjazdów. Zrzesza 109 członków OSP,
z których szkolenie podstawowe ukończone ma
45 osób, w tym jest: 3 naczelników, 15 KDR-ów, 9 ratowników medycznych i 15 kierowców
z uprawnieniami do jazdy pojazdami uprzywilejowanymi. Jest też dziewięcioosobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jak podkreślają moi
rozmówcy, trudno w dzisiejszych czasach przyciągnąć młodzież do OSP, więc zaczęli działać wśród dzieci w klasach 0‒3 szkół podstawowych, chcąc zaszczepić im zainteresowanie
strażą. Koronawirus trochę popsuł te starania.
Strażacy OSP Łososina Górna uczestniczą
w życiu lokalnej społeczności i starają się pomagać, jak tylko mogą. Wspólnie z lokalną grupą
działania postarali się o defibrylator, który został
zamontowany na jednej ze ścian remizy i jest
dostępny dla mieszkańców wraz ze szczegółową
instrukcją obsługi. Z inicjatywy jednego z druhów przed remizą stoi też pojemnik w kształcie
serca służący do zbierania nakrętek z plastikowych butelek, które są następnie przekazywane
na cele charytatywne. Czy czegoś im brakuje?
‒ Tylko nowych adeptów pożarnictwa ‒ mówią.
Oby pomysł z pozyskiwaniem druhów już od najmłodszych lat im się udał. Trzymam kciuki.
Fot. Michał Rybka, Rescue Photo

Własny poligon i strażnica
W garażu OSP Łososina Górna stoi jeszcze
ciężki samochód marki Tatra z 1987 roku. Jak
mówią przedstawiciele OSP, ma swoje lata, ale
to świetny samochód na ich teren, ma niezależne
zawieszenie, sześć pojedynczych kół, doskonale
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