Informacja prasowa
5 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski
9 maja 2010 r. w Gołuchowie
Uroczyste przekazanie pojazdów
Wielkopolskiego Dnia Strażaka 2010.

odbędzie
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w
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obchodów

W Gołuchowie (powiat pleszewski) w kompleksie pałacowo-parkowym w dniu 9 maja
2010 odbędzie się uroczystość przekazania pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym
ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, współfinansowanych przez Unię
Europejską oraz środki samorządów gminnych.
Samochody otrzymają: OSP w Budzyniu powiat chodzieski, Czerwonaku , Kórniku,
Luboniu (trzy z powiatu poznańskiego) i Skokach z powiatu wągrowieckiego.
Całkowita wartość Projektu wynosi 3 995 415,00 PLN.
Samochody są efektem projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup
samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I” 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.03.06.00-30-010/09-00 z
dnia 16.09.2009 r. aneks nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-01 z dnia 01.03.2010 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.
Celem nadrzędnym Projektu jest wsparcie systemu bezpieczeństwa środowiskowego i
ekologicznego Województwa Wielkopolskiego.
Zakupione samochody wyposażone są m. in. w napęd uterenowiony 4x4, autopompę,
działko wodno-pianowe i zbiornik wody na 5.000. Są to pojazdy kwalifikowane jako
„ciężkie”, czyli posiadające na sobie dwukrotnie więcej wody niż standardowe auto.
Takiego sprzętu w Województwie Wielkopolskim brakuje. Wskazanie zapotrzebowania
na takie samochody zostało opracowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu na etapie konsultacji przed złożeniem projektu.
Warunki sprzętowe straży pożarnych ulegają stałej poprawie dzięki realizacji wielu
przedsięwzięć, jednak często, zwłaszcza w OSP, wiek pojazdów jest znaczny obniżając
wartość bojową w czasie prowadzenia akcji.

Z tego powodu zakup nowego sprzętu ma dla systemu bezpieczeństwa znaczenie
fundamentalne, gdyż strażacy-ochotnicy dysponując wiedzą i umiejętnościami
wspartymi pełnym poświęcenia zaangażowaniem, muszą dla efektywności działań
posiadać odpowiedni sprzęt. Tę filozofię wspierają władze województwa oraz inne
struktury zarówno na poziomie rządowym, samorządowym jak i pozarządowym.
Na obszarze Województwa Wielkopolskiego istnieje 1869 OSP z czego
313 włączonych jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
W ramach Projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów.
Koordynatorem partnerstwa jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa
Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, który jest jednocześnie formalnym
wnioskodawcą projektu. Zakupiony w Projekcie sprzęt w postaci samochodów
wykorzystają w ratownictwie OSP, a odpowiedni udział finansowy jaki i dalsze
utrzymanie samochodów zapewnia samorząd gminny.
Pojazdy mają ograniczać skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko
naturalne, a także przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk, katastrof i innych wypadków,
wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych.
***
Program uroczystego przekazania samochodów oraz obchodów Dnia Strażaka
Termin: 9 maja 2010 roku, godz. 9.00
Program:
 Uroczysta Msza św.
 Wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień
 Uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo–gaśniczych
 Konferencja prasowa
 Grochówka strażacka
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