
Nazwa projektu:  

Na ratunek dla Żor. Zakup wozu strażackiego dla OSP w celu zabezpieczenia działań na rzecz 

mieszkańców. 

Wnioskodawca:  

Adam Konsek 

Lokalizacja projektu:  

Ochotnicza Straż Pożarna ul. Rybnicka 245 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

Celem projektu jest zakup nowego wozu bojowego z wyposażeniem niezbędnego do działań 

ratowniczo-gaśniczych / chemiczno-ekologicznych na rzecz mieszkańców miasta Żory. W sytuacjach 

kryzysowych straż pożarna jest wiodącą służbą ratowniczą, a decydujące znaczenie o sukcesie 

prowadzonych działań, uratowanym życiu i mieniu ma m.in. potencjał sprzętowy bezpieczeństwo i 

komfort pracy strażaków. Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FMX 4x4 moc silnika 

439 KM [323KW] o emisji spalin EURO-6. Zabudowa TYP-GCBA 5/32 zbiornik wody 5.000 litrów, 

zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompa typ A32/8 o wydajności 3200 L/min przy 8 

barach i wysokim ciśnieniu 40 barach 430 l/min. Linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb, 

działko zamontowane na dachu zabudowy wozu bojowego wodno-pianowe z nakładką do piany DWP 

32, zraszacze przednie i boczne – 4 szt., funkcja ograniczenia stref skażeń. Kabina 6 osobowa w 

układzie 1+1+4, zabudowa ratowniczo-gaśnicza wykonane z materiałów kompozytowych, 

nierdzewnych i aluminiowych. W zabudowie układu schodków 7 [3+3+1], dach zabudowany w formie 

podestu roboczego i zabudowanego masztu oświetleniowego pneumatycznego – elektrycznego z 

lampami LED. Samochód posiada zabudowaną wyciągarkę elektryczną o uciągu 8 t z liną 30 m i 

kamerę cofania. Sprzęt zabudowany trójfazowy, wentylator oddymiający, motopompa pływająca, 

motopompa szlamowa, motopompa pożarnicza, kamera termowizyjna, piły spalinowe, radiotelefony 

przenośne, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego i nie tylko, przenośny zestaw 

oświetlenia, przenośne działko wodno-pianowe, armatura i sprzęt gaśniczy. 

Kombinezony ochrony przeciw chemicznej, kabina dekontaminacyjna duża w pełni wyposażona do 

neutralizacji skażeń chemicznych, sprzęt do walki ze skażeniami chemiczno-ekologicznymi, pełny 

zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1. 

Jednostka OSP do której ma być przeznaczony ten wóz bojowy została założona 1906 roku. W historii 

jednostka brała udział w pożarze 100-lecia w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku i powodzi 1000-lecia w 

1997 roku też w Kuźni Raciborskiej. Duży pożar w naszym powiecie fabryki Nifco w 2014 roku, cztery 

lata później Pożar składowiska opon w Żorach ul. Kleszczowska w 2018 roku i nie licząc mniejszych 

pożarów czy podtopień. 

2020 roku wozy bojowe wyjechały z boksów garażowych 49 razy z czego do pożaru 2 razy, miejscowe 

zagrożenia 31 razy, zabezpieczenie rejonu 1 raz, ćwiczenia 1 raz, alarm fałszywy 1 raz. Pod względem 

wyjazdów na terenie Województwa śląskiego na 881 jednostek OSP o której mowa zajmuje 268 

miejsce. Na wyposażeniu jednostki OSP są dwa wozy bojowe, jak STAR 266 GBA 2,3/20 rok produkcji 

1989 pamięta koniec czasów PRL-lu, drugi LUBLIN GLRR rok produkcji 1993 rok. 



Szacunkowy koszt projektu:  

1. Zakup nowego wozu bojowego z sprzętem ratowniczo-gaśniczym / chemiczno-ekologicznego – 
1 998 000,00 zł 

 
Łączny koszt: 1 998 000,00 zł 
 
Załączniki: 

- oferta,  

- lista poparcia. 


































