RELACJA Z PRZEKAZANIA SPECJASLISTYCZNEGO SPRZĘTU
JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE.
Poczucie bezpieczeństwa w swojej miejscowości jest dla
kaŜdego z mieszkańców jednym z najwaŜniejszych
aspektów. Świadomość, Ŝe w razie niespodziewanego
zagroŜenia takiego jak poŜar, lokalne podtopienia czy
wypadek drogowy zawsze i szybko otrzymamy
profesjonalną pomoc pozwala mieszkańcom na spokojne
Ŝycie. Aby niesiona pomoc mogła być jeszcze bardziej
efektywna konieczne jest zapewnienie naszym dzielnym
druhom odpowiedniego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Mając powyŜsze względy na uwadze zarówno władze
województwa mazowieckiego, jak i gminy Dębe Wielkie
oraz inne podmioty działające na rzecz Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych postanowiły przeznaczyć środki
finansowe na doposaŜenie wszystkich jednostek
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
z terenu Gminy Dębe
Wielkie
Dzięki otrzymanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 35. 202,06 zł, z Województwa mazowieckiego w kwocie 11.776 zł, środków własnych Gminy w
wysokości 23.426,06 zł oraz dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Zarządu Głównego
ZOSP RP moŜliwe było zakupienie specjalistycznego
sprzętu. I tak z powyŜszych środków na potrzeby
wszystkich jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z
terenu
gminy
Dębe
Wielkie
zakupiono:
• Motopompy pływające Niagara
• Agregat prądotwórczy BENZA E300
• Agregat prądotwórczy FV 19540
• Agregat powietrzny AUER z butlą i sygnalizatorem
• WęŜe tłoczne
• Narzędzie hydrauliczne do ratownictwa drogowego
• Latarki nasobne
• Motopompa pływająca
• Piła ratownicza
• Latarki do kierowania ruchem
• Aparaty powietrzne
• Flary sygnalizatory do ratownictwa technicznego
Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się w dniu
22 listopada 2012 r. tuŜ przed rozpoczęciem Sesji Rady
Gminy. Wśród zaproszonych Gości byli m.in: st. bryg.
mgr inŜ. Jarosława Ufnal – Komendant Powiatowy
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mińsku Mazowieckim,
druh Mirosław Jura Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Dębem
Wielkim, druh Grzegorz Ostrowski Komendant Gminny,
Przedstawiciele poszczególnych Jednostek Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z terenu gminy Dębe Wielkie oraz Radni Rady Gminy Dębe Wielkie, Sołtysi poszczególnych
Sołectw Gminy.
Zebranym Gościom Wójt Gminy Pan Krzysztof Kalinowski w krótkim przemówieniu przybliŜył słuŜbę druhów
ochotników i wyraził podziękowania dla wszystkich dzielnych straŜaków z terenu całej gminy, którzy w czynie
społecznym pełnia swoja słuŜbę. Podkreślił równieŜ, iŜ postawa naszych straŜaków jest godna podziwu
i poszanowania. Ich działania są Ŝywym wzorem ludzkiej wraŜliwości i wyrazem bezinteresownej chęci niesienia
pomocy. Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej Pan Jarosław Ufnal pogratulował straŜakom nowego
sprzętu oraz Ŝyczył, aby przekazany sprzęt okazał się uŜytecznym w niesieniu pomoc wszystkim potrzebującym.
Komendant podziękował naszym druhom za słuŜbę podkreślając iŜ nasi straŜacy ochotnicy są w Powiatowej
czołówce straŜaków jeśli chodzi o profesjonalizm w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych.
Po przemówieniach Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Komendantem Państwowej StraŜy

PoŜarnej w Mińsku Mazowieckim Panem Jarosławem Ufnalem, przekazali przedstawicielom jednostek OSP
specjalistyczne wyposaŜenie. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią.

