
  

 

 

5 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi dla Ochotniczych Straży Pożarnych  

z Wielkopolski. To efekt współpracy 11 partnerów, którzy dzięki wspólnym działaniom  

ze środków Unii Europejskiej zakupili 5 uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

Łączna wartość projektu to aż 4 005 000,00 PLN. 

 

Samochody te trafią do strażnic OSP w: 

- Koźminku (pow. kaliski), 

- Łęce Opatowskiej (pow. kępiński),  

- Parkowie (pow. obornicki), 

- Rzgowie (pow. koniński-ziemski),  

- Świętej (pow. złotowski). 

 

Samochody te są podstawowym i najważniejszym wyposażeniem każdej strażnicy, którego 

pomimo ogromnych starań strażaków nadal brakuje. Na swoim wyposażeniu mają m. in. w działko 

wodno-pianowe, zbiornik wody na 6000 (samochody ciężkie ) oraz 3500 litrów (samochody średnie), 

zestaw do wyizolowywania terenu akcji oraz uszczelniania studzienek kanalizacyjnych, zraszacze. 

Właśnie dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe straży pożarnych ulegają stałej 

poprawie tym samym przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa Wielkopolan. 

 

Uroczyste przekazanie pojazdów odbędzie się w Pile 17 maja br. podczas Wielkopolskiego Dnia 

Strażaka 2015. Samochody są efektem projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP  

w ramach KSRG–etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-

RPWP.03.06.06-30-015/14-00 z dnia 19.02.2015 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP 

RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 

 

Szczegółowych informacji na temat projektu jak i uroczystości przekazania pojazdów będzie 

można uzyskać na konferencji prasowej, która odbędzie się o godz. 10:00 w dniu 15 maja 2015 r. 

w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, ul. Norwida 14. 

 

 

Kontakt: 

1. Tomasz Poręba 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego 

 tel. 663 732 009 

2. mł. bryg. Sławomir Brandt  

Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

tel. 607-249-036 


