
Informacja z działalności jednostek OSP 

z terenu gminy Wodzierady za 2019 rok. 

 

    Zgodnie z naszą gminną  tradycją w dniu 6 stycznia w dzień Objawienia Pańskiego zwanego 

świętem Trzech Króli spotykamy się by podsumować rok 2019, podzielić się opłatkiem i 

złożyć życzenia noworoczne. 

Nie tak dawno przywitaliśmy Nowy Rok. To czas osobistych refleksji, podsumowań i snucia 

planów na przyszłość. 

W roku 2019 na terenie gminy Wodzierady miało miejsce 91 zdarzeń, w tym: 23 pożary, 63 

miejscowe zagrożenia i 5 alarmów fałszywych. Do porównania w roku 2018 ogółem zdarzeń 

było 73. 

Ubiegły 2019 rok możemy uznać za kolejny  dobry rok rozwoju działalności Ochotniczych 

Straży Pożarnych w naszej gminie, począwszy od wprowadzenia do podziału bojowego 

zakupionego z końcem 2018 roku samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP 

Chorzeszów, przekazaniu samochodu pożarniczego z OSP Chorzeszów do OSP Wola 

Czarnyska marki Star 266, następnie organizacją gminnych zawodów sportowo – 

pożarniczych, sukcesów w zawodach powiatowych (zwycięstwo MDP chłopcy z OSP 

Wodzierady), 70 lecia OSP Zalesie a na dofinansowaniu jednostek kończąc. 

Bardzo dużo satysfakcji były osiągnięte wyniki przez uczniów Zespołu Szkół w Kwiatkowicach 

i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Zalesiu w Powiatowym Turnieju Wiedzy pożarniczej       

„ Młodzież zapobiega pożarom”  na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym i tu 

wymienię laureata Jakuba Kujawińskiego – III miejsce w 42 finale ogólnopolskim w Złotym 

Potoku. Ponadto było wyróżnienie dla uczennicy Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w konkursie 

plastycznym szczebla wojewódzkiego. 

Współpracujemy  ze szkołami z naszej gminy, biblioteką, Gminnym Ośrodkiem Kultury i 

Sportu i innymi organizacjami, co ma odzwierciedlenie w wspólnych wyjazdach dzieci i 

młodzieży  na mecz siatkówki kobiet do Łodzi, wyjazd na wycieczkę jednodniową do 

Warszawy ze zwiedzaniem parlamentu, stadionu narodowego i Belwederu, udziału 5 osób  w 

młodzieżowym obozie strażackim.  

Wszystkie nasze uroczystości od wielu lat uświetnia swoimi występami Orkiestra Dęta 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach za co bardzo dziękujemy . 

Funkcjonowanie  naszych 6 jednostek OSP uzależnione jest niezmiernie od środków  

finansowych z budżetu gminy. Ponadto strażacy z naszych jednostek korzystają z 

dofinansowań zewnętrznych, takich jak: 



- Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników na doposażenie w sprzęt i 

umundurowanie bojowe dla jednostek z Chorzeszowa i Woli Czarnyskiej, 

- Fundusz Sprawiedliwości 8 kpl ubrań specjalnych dla OSP Wodzierady, 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego 

„Dofinansowanie jednostek OSP” tzw. Program 5000+ dla wszystkich 6 jednostek: Zalesie, 

Chorzeszów, Wodzierady, Kwiatkowice, Wola Czarnyska i Przyrownica, 

- Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Łodzi  na zakup sprzętu 

bojowego dla OSP Chorzeszów, Kwiatkowice i Wodzierady, 

- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  na zakup wyposażenia i wymianę drzwi 

garażowych dla OSP Chorzeszów, OSP Kwiatkowice, OSP Przyrownica, OSP Wodzierady i OSP 

Zalesie, 

- Fundusz sołecki: OSP Przyrownica, OSP Wola Czarnyska, OSP Zalesie, OSP Chorzeszów i OSP 

Kwiatkowice, 

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na rozbudowę świetlicy gospodarza 

dzisiejszej uroczystości, 

- grant w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

dla OSP Zalesie, 

- dofinansowanie do obozu młodzieżowego MDP i umundurowania strażaków przez Zarząd 

Wojewódzki ZOSP RP w Łodzi. 

Ponadto druhowie naszych jednostek uczestniczyli: 

- parafialnych obchodach dnia strażaka, 

- IV pielgrzymce strażaków województwa łódzkiego w Wieluniu, 

- obchodach odzyskania niepodległości przez nasz kraj, 

- powiatowych ćwiczeniach jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

- obchodach jubileuszu 30 lecia Fundacji im. Brata Alberta Ziemi Łódzkiej. 

Jednak borykamy się z wysłużonym taborem pożarniczym typu średniego, który jest bardzo 

zaawansowany wiekowo, ulegający bardzo często awariom . Mamy takie plany aby w roku 

bieżącym pozyskać nowy tabor pożarniczy który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców 

gminy i powiatu i prosimy o wsparcie w tym zakresie. 

 

 



Rok 2020 to nowe wyzwania i nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych na 

działalność strażaków i zamierzamy z tego korzystać. Będziemy trzymać kciuki za występ  

drużyny MDP chłopców  z Wodzierad w zawodach rangi wojewódzkiej. Będziemy mieć 

jubileusz 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeszowie. 

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspomagają naszą działalność na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania naszych wszystkich jednostek. 

Za to wszystko dziękujemy i życzymy aby 2020 rok dla nas strażaków nie był gorszy od 

ubiegłego roku. 

 


