Przedbórz

OSP bÄ™dzie mieÄ‡ nowy wÃłz
14.07.2010.

Przedborska jednostka Ochotniczej StraÅźy PoÅźarnej wkrÃłtce bÄ™dzie mieÄ‡ nowy wÃłz ratowniczogaÅ›niczy. Fabrycznie nowy samochÃłd marki MAN kosztowaÅ‚ bÄ™dzie 769 984 zÅ‚. Ma byÄ‡
gotowy 30 wrzeÅ›nia.
WykonawcÄ… samochodu jest firma Stolarczyk z Kielc. Umowa podpisana zostaÅ‚a 28 czerwca. Na
zakup wozu OSP udaÅ‚o siÄ™ pozyskaÄ‡ dofinansowanie od ZarzÄ…du GÅ‚Ãłwnego ZwiÄ…zku
Ochotniczych StraÅźy PoÅźarnych RP, Komendy GÅ‚Ãłwnej PaÅ„stwowej StraÅźy PoÅźarnej i
WojewÃłdzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej. Na wniosek powoÅ‚anej przez
zarzÄ…d OSP grupy inicjatywnej Burmistrz i Rada Miejska zabezpieczyli w budÅźecie Å›rodki na
wymagany wkÅ‚ad wÅ‚asny w wysokoÅ›ci 200 tys. zÅ‚. Nowy samochÃłd, o napÄ™dzie terenowym
4x4, wyposaÅźony bÄ™dzie w zbiornik na wodÄ™ o pojemnoÅ›ci 5000 litrÃłw, autopompÄ™, dziaÅ‚ko
wodne oraz maszt oÅ›wietleniowy. Dodatkowo, za kwotÄ™ 20 tys. zÅ‚. (12 tys. zarobione przez OSP w
akcjach za ubiegÅ‚y rok + 8 tys. pochodzÄ…ce z WojewÃłdzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i
Gospodarki Wodnej) zakupione zostanie dodatkowe wyposaÅźenie: uchwyty do mocowania aparatÃłw
powietrznych i wyciÄ…garka elektryczna. MAN ma zastÄ…piÄ‡ wysÅ‚uÅźonego 28-letniego Jelcza (wÃłz
moÅźna obejrzeÄ‡ TUTAJ - zdj. 13). Na razie nie wiadomo co siÄ™ stanie ze starym wozem.
&ndash; ZarzÄ…d jednostki podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o przekazaniu dalszego losu samochodu Jelcz panu
burmistrzowi, gdyÅź samochÃłd ten jest wÅ‚asnoÅ›ciÄ… UrzÄ™du Miejskiego &ndash; mÃłwi Wojciech
Mordak, Prezes ZarzÄ…du OSP w Przedborzu.
Przekazanie nowego samochodu planowane jest na 10 paÅºdziernika, kiedy bÄ™dÄ… siÄ™ odbywaÄ‡
uroczystoÅ›ci zwiÄ…zane z obchodami 110-lecia istnienia przedborskiej jednostki OSP. W celu
pozyskania Å›rodkÃłw na zakup nowego wozu ZarzÄ…d OSP powoÅ‚aÅ‚ grupÄ™ inicjatywnÄ…, w
skÅ‚Ä…d ktÃłrej weszli straÅźacy: Mordak Wojciech, Zimny JarosÅ‚aw oraz Sujka Krzysztof.
O trudnej drodze pozyskania funduszy moÅźna przeczytaÄ‡ na stronie internetowej przedborskiej OSP
www.ospprzedborz.cba.pl
WiÄ™cej danych technicznych i zdjÄ™Ä‡ wozu moÅźna znaleÅºÄ‡ na http://www.stolarczyk.pl/produktyciezkie.html - MAN TGM 18.280/18.330 4x4 | CiÄ™Åźki samochÃłd ratowniczo-gaÅ›niczy (piÄ…ty od
gÃłry).(pg)
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