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Informacja prasowa Wielkopolski Dzień Strażaka 

Piła, 17 maja 2015 roku 

 

W niedzielę 17 maja 2015 roku w Pile zorganizowane zostaną wojewódzkie obchody  Dnia 

Strażaka. Będzie to święto podwójne dla pilskich strażaków – w tym roku obchodzony jest 

również jubileusz 70 lat powstania w Pile zawodowej straży pożarnej. 

 

Podczas tegorocznych obchodów, pierwszy raz w historii, ważnym punktem obchodów strażackiego 

święta będzie ogień św. Floriana. Zostanie on odpalony o godz. 9:00 podczas Mszy Św.  w Kościele 

Garnizonowym Wielkopolskich Strażaków w Poznaniu i dostarczony przez strażaków na godzinę 

12:00 do kościoła pw. Św. Stanisława Kostki. 

 

Po nabożeństwie mundurowi przemaszerują  ulicami miasta. W przemarszu uczestniczyć będzie 

między innymi kompania honorowa strażaków oraz pojazdy i sprzęt pożarniczy przedstawiający po 

części historię i rozwój pożarnictwa. Na Placu Staszica zaplanowana została uroczysta akademia 

podczas której odznaczeni zostaną szczególnie zasłużeni strażacy z wielkopolski.  

 

Po uroczystej akademii odbędzie się część dotycząca pokazów sprzętu ratowniczego. W tej właśnie 

części edukacyjnej zorganizowanej w ramach programu Komendy Głównej PSP „Zgaś ryzyko” będzie 

można miedzy innymi: 

1. przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, 

2. ugasić samodzielnie pożar przygotowany w specjalnym symulatorze, 

3. uczestniczyć w konkursach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których będzie można wygrać 

upominki i nagrody rzeczowe. 

 

W tym dniu odbędzie się również oficjalne przekazanie 5 nowych samochodów ratowniczo-

gaśniczych, które trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. Zakup ten, 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. Nowe samochody trafią do OSP w: Koźminku (pow. kaliski), Łęce Opatowskiej (pow. 

kępiński), Parkowie (pow. obornicki), Rzgowie (pow. koniński-ziemski) oraz Świętej (pow. 

złotowski). 

 

Zakup zrealizowany w ramach 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. 
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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. 

 

Dla przypomnienia Międzynarodowe święto strażaków obchodzone jest co roku w dniu 4 maja. 

Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP. W Polsce świętuje w tym dniu 

zarówno Państwowa, jak i Ochotnicze Straże Pożarne. W tym roku obchody te dla pilskich strażaków 

będą miały charakter szczególny. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach wojewódzkiego Dnia Strażaka  

oraz do zapoznania się z treściami edukacyjnymi przygotowanymi przez strażaków. 

 

Kontakt: 

1. mł. bryg. Sławomir Brandt, oficer prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, 

tel. 607-249-036. 

2. Andrzej Jankowski, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 

RP Województwa Wielkopolskiego, tel. 601 252 808. 

3. mł. bryg. Zbigniew Szukajło, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Pile, tel. 606-

616-114. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/4_maja

