Na posiadanym terenie pragniemy wybudować jeden z najnowocześniejszych w Europie poligonów ratowniczych. Będzie on
przeznaczony głównie do szkolenia psów ratowniczych, a także do szkoleń z ratownictwa wysokościowego i technicznego.
Przewidziano budowę sześciu stanowisk które będą imitować różne zagrożenia i katastrofy.

Stanowisko o powierzchni 1500 m2 imitujące rozległą katastrofę
budowlaną. Będzie zapewniało bezpieczną prace ratowników i psów
ratowniczych. Na stanowisku będzie się znajdowało imitacja
zawalonego budynku z dachem, częściowe zawalenie budynku,
płytowisko imitujące zawalenie budownictwa wielkopłytowego,
liczne piwnice, przejścia podziemne, zasypane wraki samochodów
itp.
Teren będzie wyposażony w:
- instalacje do podawania zapachu pozoranta w różne miejsca gruzowiska co
zapewnia jego sterylność
- instalacje do podawania różnych zapachów do gruzowiska np. zapachu zwłok czy
zapachów przeszkadzających np. jedzenia
- tunel sensoryczny dla psa z pozorantem na końcu z mgłą wodna do przejścia i
podmuchami powietrza
- instalacja do dymu
- instalacja do sztucznego dymu
- oświetlenie strefy z możliwością oświetlenia np. tylko polowy
- sygnalizacja świetlna imitująca światła samochodów pożarniczych
- instalację do podawania zapachu gazu ziemnego
- monitoring pracy psa w miejscach niewidocznych
- elementy wymienne do ćwiczeń wykonywania przekuć, przebić i odwiertów
- elementy do ćwiczeń z zakresu podnoszenia różnych elementów
- miejsca do ćwiczeń pracy z kamerą wziernikową i geofonem

Stanowisko o powierzchni 1800 m2 imitujące występujące w naszym
województwie osuwiska ziemne. Będzie to jedyny w europie środkowej
teren do ćwiczeń tego typu. Pozwoli na wykorzystanie psów ratowniczych
do ratowania osób poszkodowanych podczas osuwisk czy w wykopach
ziemnych. Instalacja do podawania zapachu w różne części stanowiska
pozwoli na
bezpieczną pracę pozoranta bez konieczności jego
zasypywania ziemią co mogło by powodować zagrożenie dla tej osoby. Na
terenie stanowiska zasymulujmy zasypany budynek którego dodatkową
trudnością będzie odchylenie od pionu, zasypane samochody czy szczeliny
ziemne które powstają na naturalnym osuwisku. Będzie także imitacja
wykopu w jakim prowadzone są prace np. przy budowie kanalizacji
Teren będzie wyposażony w:
- instalacje do podawania zapachu pozoranta w różne miejsca gruzowiska co
zapewnia jego sterylność
- stanowisko do ćwiczeń z zakresu stabilizacji i wydobywania osób poszkodowanych w
wykopach

• Procedure
• Key assumptions

Stanowisko o powierzchni 1500 m2 na
którym będzie można prowadzić ćwiczenia
psów ratowniczych w zakresie odnajdywania
osób zasypanych przez materiały sypkie np.
na składach kruszyw czy w silosach. Teren w
formie
wzniesienia
pokryty
będzie
materiałem sypkim o dwóch frakcjach (
piasek, żwir ). Wyposażony będzie w
stanowiska dla pozorantów, mury oporowe
zapobiegające zsypywaniu się materiału,
oraz system do mikro lokalizacji.

Key findings/results
System złożony z trzech kontenerów
betonowych
z
podpiwniczeniem
oraz
zmiennym układem pomieszczeń. Obiekt
będzie imitować stojące budynki do
przeszukania
przez
psy
ratownicze.
W
budynkach
będzie
możliwość
przeprowadzania
różnych
ćwiczeń
ratowniczych np. pożarowych czy stabilizacji
obiektów budowlanych.
Teren będzie wyposażony w:
- instalacja do dymu
- instalacja do sztucznego dymu
- system zmiennego oświetlenia
- monitoring pracy psa w miejscach niewidocznych
- elementy wymienne do ćwiczeń wykonywania
przekuć, przebić i odwiertów
- stanowiska do ćwiczeń pracy z kamerą
wziernikową i geofonem
-piwnice z możliwością zalania ich wodą

Key findings/results
Obszar o powierzchni 300 m2 wykonany z różnego
typu elementów metalowych takich jak blach
wsporniki itp. Na stanowisku tym będzie można
ćwiczyć akcje podczas zawalania hal produkcyjnych i
innych
obiektów
wykonanych
z
elementów
stalowych. W Polsce obecnie nie ma tego typu
obiektów do ćwiczeń a akcje tego typy stwarzają
bardzo specyficzne
warunki do pracy zarówno
ratowników jak i psów ratowniczych. Przykładem
tego typu akcji była katastrofa MTK w Chorzowie
Stanowisko będzie wyposażone
- skrytki dla pozorantów
- elementy wymienne do ćwiczeń wykonywania przebić i
odwiertów
- miejsca do ćwiczeń pracy z kamerą wziernikową i
geofonem
- system do mikro lokalizacji

Key findings/results
Stanowisko wyposażone w liczne
obiekty do przeprowadzania
ćwiczeń wysokościowych takich
jak
kratownicowy
słup
energetyczny, fragment kolejki
linowej
krzesełkowej,
hala
produkcyjna
o
znacznej
wysokości
pozwalając
na
prowadzenie ćwiczeń w każdych
warunkach pogodowych.

Key findings/results
Wykorzystując istniejący obiekt pragniemy
stworzyć drugi w Europie poligon gruzowiskowy
pod dachem. Będzie to obiekt na którym będzie
możliwość prowadzenia ćwiczeń niezależnie od
warunków atmosferycznych. Będzie imitował
katastrofę
budowlana
o
zróżnicowanej
strukturze z licznymi skrytkami dla pozorantów.
Wyposażenie:
- instalacja do dymu
- instalacja do sztucznego dymu
- oświetlenie strefy z możliwością oświetlenia np. tylko
polowy
- monitoring pracy psa w miejscach niewidocznych
- elementy wymienne do ćwiczeń wykonywania przekuć,
przebić i odwiertów
- miejsca do ćwiczeń pracy z kamerą wziernikową i
geofonem

Key findings/results

Na posiadanym terenie pragniemy wybudować jeden z najnowocześniejszych w Europie poligonów ratowniczych. Będzie on
przeznaczony głównie do szkolenia psów ratowniczych, a także do szkoleń z ratownictwa wysokościowego i technicznego.
Przewidziano budowę sześciu stanowisk które będą imitować różne zagrożenia i katastrofy.

