
Nowe wozy dla strażaków 
 
Pod koniec ubiegłego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 
wzbogaciła się o dwa nowe auta.  
Pierwszy z pozyskanych samochodów to średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 
4x4. Pojazd uterenowiony wykonany na podwoziu MAN jest wielozadaniowym autem 
wykorzystywanym zarówno do usuwania skutków miejscowych zagrożeń jak i do gaszenia 
pożarów. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 2.500 l, zbiornik środka 
pianotwórczego o pojemności 250 l, oraz  autopompę wysokiej wydajności. W pojeździe jest 
miejsce dla 6. strażaków, w przedziale sprzętu znajdzie się miejsce na armaturę wodną (węże, 
prądownice, urządzenia do wytwarzania piany itp.), sprzęt ochronny dla strażaków (aparaty 
ochrony dróg oddechowych, ubrania do pracy z chemikaliami itp.) jak i sprzęt do usuwania 
skutków wypadków (sprzęt hydrauliczny, podręczny sprzęt burzący itp.). Pojazd posiada 
również system lokalizacji, który zostanie zintegrowany z Powiatowym Stanowiskiem 
Kierowania. Całkowity koszt pojazdu to 656 154,00 zł 
Fundusze pozyskano zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Źródło finansowania Kwota [zł] 

1 Powiat Wągrowiecki 130 000,00 

2 Gmina Damasławek 70 000,00 

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 200 000,00 

4 Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 97 000,00 

5 Budżet Państwa 159 154,00 

RAZEM 656 154,00 

 
 

Drugi z pozyskanych pojazdów to samochód operacyjny marki Renault Kangoo. Pojazd może 
być wykorzystywany do wykonywania zadań administracyjnych, zaopatrzeniowych, 
kontrolno-rozpoznawczych. Samochód może być również wykorzystywany podczas działań 
np. do dostarczania sprzętu i ratowników na miejsce akcji. 
Samochód z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 dm3 i mocy 105 kM, posiada 5 miejsc 
oraz możliwość przewozu 510 kg ładunku. 
Łączny koszt zakupu to: 54 000,00 zł 
Pieniądze pochodziły z: 
 

Lp. Źródło finansowania Kwota 

1 Powiat Wągrowiecki 17 000,00 

2 Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 37 000,00 

RAZEM 54 000,00 

 

Dzięki pozyskaniu nowych pojazdów do Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku 
zostanie przekazany pojazd, który dotychczas służył w Państwowej Straży Pożarnej. 
 



 
 

KP PSP w Wągrowcu 


