
        

 

 

Gmina Barciany w okresie od 10 lutego 2014 r. do 20 listopada 2014 r. realizowała 

projekt p.t. „ Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP 

Drogosze w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”, umowa o dofinansowanie nr UDA-

RPWM.06.02.02-28-003/14. 

Projekt, którego wartość wyniosła 994.890,00 zł współfinansowany był (w 80% - 795.912.00 

zł.) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 6 Środowisko 

przyrodnicze, działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 

poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Gmina Barciany, przekazała na realizację 

projektu 198 978,00 zł. (20% inwestycji). 

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w całym 

powiecie kętrzyńskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wraz z 

wyposażeniem, na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszach. 

 
Uroczystość poświęcenia i przekazania dla OSP Drogosze nowego samochodu pożarniczego 

odbyła się w dniu 8 listopada 2014 roku. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku 

przez Prezesa OSP Drogosze dh. Henryka Sznipa Wójtowi Gminy Barciany Ryszardowi 

Kozyra. Kompanię honorową stanowił pododdział druhów strażaków z miejscowej OSP, 

zaproszonych strażaków oraz poczty sztandarowe z OSP Drogosze i OSP Barciany. 

 

Gośćmi uroczystości byli: 

- Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie – bryg. Zbigniew Borys 

- Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Kętrzynie – mł. bryg. Krzysztof Grabias 

- Inspektor ds. Kontrolno -Rozpoznawczych – mł. bryg. Paweł Głowienka 

- Pracownik Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie – sekc. Radosław Nowosielski 

- Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra 

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Barciany – Zbigniew Stankiewicz 

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Barciany – Hansi Jurgen Malecki 

- Radna Rady Gminy Barciany – Jolanta Koryga 

- Dzielnicowy Powiatowej Komendy Policji w Kętrzynie – Zbigniew Stanicki 



        

 

- Dyrektor Zespołu Szkół w Drogoszach – Ewa Bilska 

- Proboszcz Parafii w Drogoszach - ks. Andrzej Drożdżal 

- Sołtys Sołectwa Drogosze – Wiesława Antończyk 

 

Aktu przekazania pojazdu oraz kluczyków Naczelnikowi OSP Drogosze dh. Józefowi 

Winiarkowi  dokonał Wójt Gminy Ryszard Kozyra. 

Następnie proboszcz Parafii Drogosze ksiądz Andrzej Drożdżal dokonał ceremonii 

uroczystego poświęcenia samochodu. 

Po poświęceniu pojazdu zaproszeni goście w swych wystąpieniach wysoko ocenili 

dotychczasową działalność OSP Drogosze, jej szczególne osiągnięcia w działalności 

statutowej, a także wypracowany przez wiele pokoleń druhów obecny wizerunek jednostki. 

Życzyli dalszych sukcesów w niełatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych 

planów na przyszłość. 

Na zakończenie tej uroczystości Prezes OSP Drogosze skierował słowa podziękowania pod 

adresem zaproszonych gości za skorzystanie z zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością 

tego okolicznościowego, ważnego dla jednostki wydarzenia. Wyraził wdzięczność dla władz 

samorządu terytorialnego oraz wszystkich zebranych osób za ogromną życzliwość i sympatię 

kierowaną w różnej postaci dla tutejszej organizacji strażackiej. W ramach podziękowania 

wręczył przygotowane pamiątkowe fotografie nowego samochodu. 

 

 


