Nazwa projektu:
Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Wnioskodawca:
Michał Klein
Lokalizacja projektu:
Ochotnicza Straż Pożarna Żory, ul. Fabryczna 10C/4, 44-240 Żory
OSP Żory - Kleszczów 44-240, ul. 11 Listopada 8, 44-240
Żory OSP Żory - Osiny 44-240, ul. Główna 98, 44-240 Żory
OSP Żory - Rogoźna 44-240, ul. Wodzisławska 119, 44-240 Żory
OSP Żory - Rowień 44-240, ul. Rybnicka 245, 44-240 Żory
OSP Żory - Rój, ul. Wodzisławska 215, 44-240 Żory
Opis projektu (pisownia oryginalna):
Projekt zakłada zakup 60 kompletów środków ochrony indywidualnej i 24 kompletów
sprzętu ochrony dróg oddechowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu
miasta Żory: OSP Żory, OSP Kleszczów, OSP Osiny, OSP Rogoźna, OSP Rowień, OSP Rój,
w celu poprawy bezpieczeństwa ratowników w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych, a co za
tym idzie zwiększenia skuteczności ich działań na rzecz mieszkańców miasta.
Straż pożarna jest formacją przed którą stoi szeroki wachlarz zadań. Strażacy pomagają
podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych i budowlanych, usuwania skutków działania
sił przyrody takich jak choćby ulewy czy wichury oraz wielu innych zagrożeń. Mnogość
stawianych przed strażakami zadań oraz zagrożenia czyhające podczas ich wykonywania
wymagają coraz lepszego zabezpieczenia.
By móc właściwie stawiać czoła swoim zadaniom strażacy - w myśl zasady „dobry ratownik to
bezpieczny ratownik” - muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Niniejszy projekt zakłada zakup dla jednostek OSP działających na terenie Żor
po 10 kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka. Za komplet rozumie się:
- Ubranie specjalne trzyczęściowe — 1 sztuka
- Buty strażackie skórzane — 1 para
- Hełm strażacki — 1 sztuka
- Rękawice strażackie — 1 para
- Rękawice techniczne — 1 para
- Kominiarka strażacka — 1 sztuka
Powyższe chronią strażaków przed między innymi promieniowaniem cieplnym, urazami
mechanicznymi czy emisją szkodliwych substancji oraz substancjami rakotwórczymi.
Drugą częścią projektu jest zakup dla każdej jednostki OSP z terenu Żor 4 kompletów sprzętu
ochrony dróg oddechowych. Za komplet rozumie się:
- Aparat powietrzny — 1 sztuka
- Butla kompozytowa 6,8l/300 bar wraz z pokrowcem — 1 sztuka

- Maska nadciśnieniowa pełnotwarzowa — 1 sztuka
Sprzęt ochrony dróg oddechowych zabezpiecza ratowników przed zatruciem gazami
pożarowymi oraz różnymi substancjami chemicznymi w formie lotnej a także substancjami
rakotwórczymi.
Szacunkowy koszt projektu:
1. Zakup 60 kompletów ubrań specjalnych strażackich trzyczęściowych – 264 000 zł
2. Zakup 60 par butów strażackich skórzanych – 66 000 zł
3. Zakup 60 hełmów strażackich – 90 000 zł
4. Zakup 60 par rękawic strażackich - 25 200 zł
5. Zakup 60 par rękawic technicznych - 12 000 zł
6. Zakup 60 sztuk kominiarek strażackich - 13 200 zł
7. Zakup 24 kompletów aparatów powietrznych z butlą i maską - 145 200 zł
Łączny koszt: 615 600 zł
Załączniki:
- lista poparcia.

