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PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO STRAŻAKOM OSP
SIEWIERZ RYNEK

Dnia 29 października br. w remizie OSP na siewierskim rynku nastąpiło uroczyste przekazanie i
poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego strażakom OSP Siewierz Rynek. Na tę uroczystość
przybyło wielu gości, między innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz i jednocześnie Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz
Waluszczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie kpt. mgr inż. Arkadiusz Spera,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu
Barbara Bochenek wraz z Radnymi Rady Miejskiej, ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki oraz poczty
sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Siewierz. Uroczystość uświetniła obecność strażackiej kompanii
honorowej oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Siewierz.
Uroczystosć rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu. Po mszy
uczestnicy przemaszerowali do remizy, gdzie rozpoczęła się ceremonia przekazania samochodu strażakom.
Przekazania dokonali: Burmistrz i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Zdzisław Banaś
oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie kpt. mgr inż. Arkadiusz Spera. Naczelnik OSP
Siewierz, przyjmując kluczyki do nowego wozu powiedział: „W imieniu całej naszej jednostki składam
gorące podziękowanie za przekazane środki na zakup samochodu, podnoszącego zdolność operacyjną
naszej jednostki, Równocześnie zapewniam druha prezesa, że będziemy się starać aby ten samochód był
zawsze sprawny i należycie konserwowany.” Ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki dokonał poświęcenia wozu
strażackiego, a rodzice chrzestni samochodu, na których wybrano Kazimierę Banaś oraz Adama Flaka,
uroczyście przecięli wstęgę oraz nadali mu imię Tomek, zgodnie z życzeniem strażaków.
Oﬁcjalną część uroczystości zakończyły przemowy zaproszonych gości. Gratulowali oni jednostce nowego
samochodu oraz dziękowali za dobrą i oﬁarną służbę strażaków ochotników, którzy sprawnie funkcjonują w
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Burmistrz Zdzisław Banaś życzył wszystkim strażakom
ochotnikom satysfakcji z wykonywania służby oraz uznania społecznego za trud i oﬁarność przejawiającą
się w ich działaniach.
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Opla Movano traﬁł do jednostki już w lipcu br.
Wykonawcą pojazdu jest ﬁrma IUVO CARS. Koszty zakupu pojazdu, którego wartość wyniosła 206 271 zł
pokrywa Gmina Siewierz, przy współudziale ﬁnansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w łącznej
wysokości 50 000 zł.
Zgodnie ze specyﬁkacją techniczną sporządzoną specjalnie na potrzeby jednostki OSP w Siewierzu,
samochód jest przystosowany do prowadzenia działań gaśniczych jak również ratowniczych. Pojazd
przystosowany jest do obsługi przez 5 osobową załogę i posiada na swoim wyposażeniu agregat
wysokociśnieniowy wraz ze zbiornikiem na wodę i pianę, maszt oświetleniowy oraz wyciągarkę. Ponadto na
samochodzie został zamontowany sprzęt hydrauliczny do prowadzenia działań podczas zdarzeń
drogowych, zestaw medyczny PSP R1, sprzęt techniczny w postaci pił spalinowych, narzędzi oraz pompy
pływającej.
Należy podkreślić, że jednostka OSP Siewierz należy do najbardziej mobilnych w gminie i w powiecie a
pozyskany sprzęt z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i usprawni pracę
strażaków.
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