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Nowe wozy również w PSP
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Informowaliśmy o nowych wozach, jakie otrzymali strażacy z Ochotniczych Straży
Pożarnych w Powiecie Cieszyńskim. Jak się okazuje, na nowe wyposażenie doczekali się
również strażacy z powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – w tym przypadku to aż 5
nowych pojazdów.
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Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej pracują codziennie, ratownicy są gotowi do podjęcia działań 24 godziny na
dobę. Każdy dzień to zgłoszenia i czasem wiele interwencji – w dni spokojniejsze jest ich „zaledwie” kilka. Mają pełne
ręce pracy niezależnie od pory roku. Wyjeżdżają zawsze wtedy, gdy pojawia się zagrożenie, niezależnie od tego, czy
jest spowodowane pożarem, wypadkiem samochodowym, ulatnianiem tlenku węgla, czy też wywracającym się
drzewem. W samym styczniu interweniowali 2 razy w związku z koniecznością poszukiwań osób zaginionych.
W związku z tak licznymi interwencjami i koniecznością natychmiastowego reagowania na wydarzenia, szczególnie
ważne jest odpowiednie wyposażenie. W ostatnim czasie strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w powiecie
otrzymali nowe wozy, dzięki którym w dalszym ciągu będą mogli nieść pomoc szybko i skutecznie. Do jednostek
trafiło łącznie 5 nowych samochodów.
Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) w Ustroniu trafił wóz o oznaczeniu SD-32. Jest to samochód-drabina o
wysokości 32 metrów. Pojazd jest fabrycznie nowy, na podwoziu IVECO. Zastąpi on nieco starszy model – SD-30 –

samochód ten jest wykorzystywany do działań na wysokościach. Mogą to być zarówno działania gaśnicze na
wyższych kondygnacjach budynków, jak i inne czynności, wymagające przedostania się na duże wysokości – wyjaśnia
st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie.
Do tej samej jednostki trafił również ISUZU D-MAX – samochód SLRR (Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego).
Jest on przeznaczony do dyspozycji dowódców jednostek, prowadzenia działań operacyjnych, czy wykorzystania
wszędzie tam, gdzie większe wozy nie są w stanie dotrzeć. Ponadto posłużyć ma do transportu quada oraz namiotu
pneumatycznego. Oba samochody zostały sfinansowane z środków unijnego projektu „Zwiększanie Skuteczności
Prowadzenia Długoterminowych Akcji Ratowniczych” oraz ze środków Komendy Wojewódzkiej.
Taki sam samochód (ISUZU D-MAX) trafił również do JRG w Skoczowie – oba samochody mają zabudowane bagażniki,
dzięki czemu można przewozić duże przedmioty, które wymagają zabezpieczenia na przykład przed deszczem –
wyjaśnia st. kpt. Pokrzywa. W tym przypadku środki na zakup pojazdu pochodziły ze środków samorządowych,
środków Komendy Wojewódzkiej oraz rezerwy celowej budżetu państwa.
W cieszyńskiej Komendzie PSP pojawiła się z kolei KIA Sportage – również samochód typu SLRR. Jest on
przeznaczony do dyspozycji pracowników komendy, ma służyć do prowadzenia działań operacyjnych, taktycznych i
strategicznych. To z niego również skorzystają strażacy, zmuszeni do załatwiania formalności.
Ostatni z nowych wozów, jakie ostatnio trafiły do służby w PSP w powiecie cieszyńskim jest Renault Traffic. To 9osobowy samochód kwatermistrzowski, którym można dowozić strażaków na miejsce działań oraz wykorzystywać
przy pracach gospodarczych. Oba pojazdy został sfinansowane z projektu unijnego „Bezpieczne Pogranicze” oraz
środków Komendy Wojewódzkiej.
W Cieszynie od 2017 roku służy również ISUZU D-MAX (samochód SLRR), którego rola była istotna w trakcie
styczniowych głośnych poszukiwań osoby zaginionej na Brzezówce. Dzięki temu, że jest to samochód mniejszy, bez
problemu można wjechać nim do lasu. Dodatkowo wszystkie samochody typu SLRR mają napęd na 4 koła, dzięki
czemu można poruszać się nimi po grząskim terenie i wjechać w naprawdę trudno dostępne miejsca.
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