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Samochód ratowniczo–gaśniczy

W grudniu strażacy z terenu naszej gminy wzbogacili się o nowy
sprzęt i wyposażenie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielniku odebrała nowy lekki
samochód ratowniczo–gaśniczy. Pojazd jest fabrycznie nowy,
zbudowany na podwoziu Opla Movano. Posiada silnik wysokoprężny
z turbodoładowaniem o pojemności 2299 cm³ i mocy 163 KM.
Kabina przystosowana do przewozu 6 ratowników.
Samochód ratowniczo–gaśniczy

Wyposażenie zabudowy kontenerowej:

- zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych,
- agregat wysokociśnieniowy wodno- pianowy, linia szybkiego
natarcia,
- zbiornik wody 300 l,
- maszt pneumatyczno-elektryczny, najaśnice LED 360W,
- agregat prądotwórczy,
- wyciągarka elektryczna,
- piła do betonu i stali,
Samochód ratowniczo–gaśniczy - pilarka do drewna,,
- torba medyczna PSP R1, zestaw szyn Kramera, deska
ortopedyczna,
- radiostacja samochodowa, 2 radiostacje nasobne.

Umundurowanie specjalne

W tym samie czasie druhowie z Woli Rafałowskiej otrzymali
używany lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Pojazd
wyprodukowany w 2008, zbudowany jest na podwoziu Forda
Transita. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o
pojemności 2404 cm³ i mocy 115 KM. Kabina przystosowana do
przewozu 6 ratowników.
Wyposażenie zabudowy kontenerowej:
- zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych,
- agregat wysokociśnieniowy, linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody 300 l,
- maszt pneumatyczno-elektryczny, najaśnice LED 360W,
- wyciągarka elektryczna.
Z kolei OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa pozyskała nową
motopompę szlamową Honda WTX 30 o wydajności min. 1210
l/min. Natomiast jednostki OSP Błędowa Tyczyńska - Wieś i OSP
Zabratówka zostały doposażone łącznie w 12 kpl ubrań specjalnych.
Jest to nowoczesne trzyczęściowe umundurowanie przeznaczone do
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działań ratowniczych.
Cały wyżej wymieniony sprzęt i wyposażenie zostało zakupione
dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości. Łączne koszty realizacji zadania
wyniosły 363 580,00 zł, z czego 293 580,00 zł zostało pokrytych z
dotacji. Realizacja projektu jest dużym wzmocnieniem potencjału
ratowniczego strażaków OSP. Jest to szczególnie ważne, gdyż w
ubiegłym roku jednostki z terenu gminy poniosły duże straty
sprzętowe. Nasi strażacy będą mogli teraz szybciej i sprawniej
ratować życie i mienie ludzkie podczas działań ratowniczych.
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