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Z uwagi na fakt, że na terenie gminy nie funkcjo-
nuje żadna jednostka Państwowej Straży Pożarnej,
niezwykle ważną rolę w zapobieganiu niebezpieczeń-
stwom oraz prowadzeniu różnorodnych akcji ratow-
niczo-gaśniczych spoczywa na jednostkach
ochotniczych straży pożarnych.

Zakupiony samochód zostanie powierzony do eks-
ploatacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pietrzwałdzie. OSP w Pietrzwałdzie włączona jest
w struktury działania Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Jednostka oraz jej członkowie są
przygotowani umiejętnościami i wyszkoleniem do
udziału w działaniach ratowniczych w czasie pożarów
i katastrof – w tym ekologicznych, wypadków i awarii
technicznych, szczególnie komunikacyjnych, udziela-
nia zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej

pomocy medycznej, w czasie zagrożenia powodzio-
wego i wodnego, czynności zabezpieczające w czasie
innych działań ratowniczych. Wszystkie wyżej wymie-
nione działania, w tym również zabezpieczanie śro-
dowiska naturalnego – prowadzone są zgodnie
z przepisami prawa krajowego i unijnego. Teren dzia-
łań ratowniczych OSP to przede wszystkim teren
gminy Ostróda oraz ze względu na położenie także
teren sąsiednich gmin: Lubawa, Grunwald i Dąb-
równo. Jednostka bierze udział średnio w około 100 –
150 zdarzeniach rocznie.

Obecnie OSP Pietrzwałd wyposażona jest w sa-
mochód średni Star 266, sprzęt ratowniczo-gaśniczy
i wyposażenie osobiste strażaków. Przedmiotem pro-
jektu jest doposażenie jednostki OSP w Pietrzwałdzie
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NOWY SAMOCHÓD DLA OSP W PIETRZWAŁDZIE
Gmina Ostróda realizuje aktualnie projekt „Poprawa bez-

pieczeństwa ekologicznego gminy Ostróda poprzez zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie“ dofinan-
sowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 6: Środowisko przy-
rodnicze, Działania 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami
i zniszczeniami, poddziałania 6.2.2: Bezpieczeństwo ekologiczne.

w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze spe-
cjalistycznym wyposażeniem.

Zakupiony samochód Man wyposażony jest mię-
dzy innymi w zbiornik na wodę o pojemności 4700 lit-
rów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności
500 litrów, autopompę o wydajności 4500 litrów na
minutę, szybkie natarcie z liną długości 60 mb, wycią-
garkę 7,5 tony, trójfazowy agregat prądotwórczy zasi-
lający maszt oświetleniowy z czterema najaśnicami.
W skład wyposażenia wchodzi również motopompa
pływająca i drabina aluminiowa, agregat oddymiający,
aparaty powietrzne, radiostacje nasobne, latarki, węże
tłoczne i ssawne oraz inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Pojazd wyposażony jest również w czujnik do wykry-
wania gazów niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego.
Pojazd jest bardzo funkcjonalny. 

80% kosztów zadania w kwocie 648 736,00 zł po-
chodzi ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, 20% kosztów
w kwocie 162 184,00 zł ze środków własnych gminy
Ostróda. Łączna wartość zakupionego samochodu
wynosi 810 920,00 zł.

Bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z głównych
priorytetów gminy Ostróda. Przedmiotowa inwestycja
stanowi jeden z etapów zaplanowanych działań w kie-
runku doinwestowania jednostek gminnych, w szcze-
gólności tych bezpośrednio odpowiedzialnych za
ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz przeciw-
działanie zagrożeniom środowiska naturalnego.
Celem nadrzędnym gminy Ostróda jest bowiem stały
wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i licz-
nie odwiedzających gminę turystów.

Warto przypomnieć, że to już kolejny nowy samo-
chód dla jednostki OSP z terenu gminy Ostróda. Za-
ledwie kilka miesięcy temu w kwietniu nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze specjalistycz-
nym sprzętem otrzymała jednostka OSP w Starych
Jabłonkach. 


