
 

 

Inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców 
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 Bezpieczeostwo, porządek i ład pu-
bliczny należą do podstawowych zbioro-
wych potrzeb społecznych, a ich zapewnie-
nie jest powinnością burmistrza Miasta  
i Gminy Działoszyn. 
 Odpowiedzialnośd za bezpieczeo-
stwo mieszkaoców gminy wymusza na wła-
dzy poszukiwania coraz to nowych sposo-
bów i rozwiązao w celu zminimalizowania 

ryzyka w zakresie zagrożeo dla ich życia, 
zdrowia i mienia.  
 Fundamentalne znaczenie dla zwal-
czania przestępczości, ochrony bezpieczeo-
stwa i porządku publicznego ma sprawnośd 
organizacyjna policji i straży pożarnych oraz 
ich wyposażenie. Dlatego ważne jest bieżą-
ce doposażanie wspomnianych jednostek  
w specjalistyczny sprzęt w celu usprawnie-

nia działao ratowniczych, w których biorą 
udział.  
 Burmistrz Miasta i Gmina Działoszyn  
aktywnie współpracuje z ochotniczymi stra-
żami pożarnymi, finansując bieżące utrzy-
manie dziewięciu jednostek w zapewnieniu 
ich gotowości bojowej. Gmina ponosi koszty 
zakupu sprzętu, umundurowania, badao 
lekarskich, ubezpieczenia samochodów  

i sprzętu, finansuje akcje ratownicze oraz 
remonty i inwestycje w remizach strażac-
kich dotyczących części bojowej. 
 Łączne wydatki poniesione z budżetu 
Miasta i Gminy Działoszyn w latach 2014 - 
2018 na bezpieczeostwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową wynoszą 1 731 912,36 
zł, w tym wydatki inwestycyjne na zakup 
specjalistycznego sprzętu - 578 832,58 zł. 

Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Działoszynie 

 W dniu 18 listopada 2016 roku na-
stąpiło uroczyste przekazanie nowego ra-
diowozu marki Skoda Yeti z napędem na 
cztery koła dla Komisariatu Policji w Działo-
szynie. W wydarzeniu uczestniczyli: bur-
mistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab, 
komendant powiatowy policji w Pajęcznie 
mł. insp. Grzegorz Czubakowski, komendant 
Komisariatu Policji w Działoszynie podkom. 
Zbigniew Światowski oraz funkcjonariusze 
komisariatu w Działoszynie. Nowy radiowóz jest oznakowany i będzie przeznaczony dla służb pre-
wencyjnych Komisariatu Policji w Działoszynie. Samochód został w połowie sfinansowany przez 
Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie oraz przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. 

Nowy wóz dla OSP Zalesiaki 

 Samochód dla OSP w Zale-
siakach udało się pozyskad dzięki 
staraniom burmistrza Rafała Dra-
ba w Komendzie Wojewódzkiej 
Paostwowej Straży Pożarnej  
w Łodzi. Pojazd został przekazany 
przez Komendę Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Pajęcznie za zgodą 
komendanta wojewódzkiego. Jest 
to samochód specjalny marki 
Lublin, sześcioosobowy, dostoso-
wany do przewozu sprzętu pożarniczego, wyposażony w pompę pływającą typu POSEJ-
DON, węże tłoczne, prądownicę i wózek wężowy. Na karosaż wozu (ustawienie kół  
w pozycji  ukośnej względem osi) działoszyoski magistrat wydał około 20 000,00 zł. 

Nowy wóz strażacki dla OSP Działoszyn 

 25 października 2017 r. do jednostki OSP Działoszyn został dostarczony nowy 
wóz bojowy. Nowym nabytkiem jednostki jest Mercedes Benz Atego o wartości 939 
597,00 złotych. Zakup pojazdu strażackiego został sfinansowany w największym stop-
niu przez Miasto i Gminę Działoszyn - 438 275,00 złotych, w tym darowizna w kwocie 
10 000,00 zł od P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” Grzegorz Mordalski. Duży udział finansowy ma 
również Komenda Główna PSP (170 000,00 zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (230 000,00 zł) oraz Cementownia Warta (99 221,44 
zł). Wkład własny jednostki OSP Działoszyn to 2 100,56 zł. Pojazd wyposażony jest 
m.in. w zestaw do ratownictwa drogowego, zawierający różnego rodzaju podpory, 
poduszki powietrzne, rozpierak kolumnowy i ramieniowy, nożyce do cięcia, zestaw 
medyczny PSPR1 z deską ortopedyczną, agregat prądotwórczy, kamerę termowizyjną, 
zestaw do ratownictwa wysokościowego. Dodatkowo samochód wyposażony jest  
w różnego rodzaju sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy. Nowy wóz pozwoli poprawid 
mobilnośd i efektywnośd działao, co przełoży się na szybszą interwencję w sytuacjach 
zagrożenia. 

Przekazanie wozu dla OSP Niżankowice 

 Średni samochód pożarniczy 
Star 200, będący od wielu lat na wy-
posażeniu jednostki OSP Działoszyn, 
będzie teraz służył strażakom z Niżan-
kowic. 25 kwietnia 2018 r. w Niżanko-
wicach miało miejsce jego przekaza-
nie. Wóz odebrał prezes Józef Sielski 
wraz z druhami. Na spotkanie zapro-
szono burmistrza MiG Działoszyn 
Rafała Draba, który obiecał doposażyd 
wóz w niezbędny sprzęt, co na pewno 
poprawi mobilnośd i efektywnośd 
działao na rzecz lokalnej społeczności. 

 8 kwietnia 2018 r. druhowie z jednostki OSP KSRG Działoszyn i OSP KSRG Raciszyn 
ukooczyli w Komendzie Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie z wynikami 
pozytywnymi kurs „Ratownika Wodnego WOPR”. Zaświadczenia o ukooczeniu kursu dru-
hom wręczył burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab. 

Druhowie OSP Działoszyn i  Raciszyn z nowymi kwalifikacjami 

Jednostki OSP z nowym wyposażeniem 

 29 sierpnia 2018 r. burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab wręczył sprzęt ra-
towniczy jednostkom: OSP KSRG Raciszyn, OSP KSRG Działoszyn i OSP Szczyty.  Przekazany 
sprzęt ratowniczy pochodzi z dofinansowania na realizację zadao z Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym  oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości. Wydatkowana 
kwota stanowiąca dotację Ministerstwa Sprawiedliwości i wkład własny gminy to 69 300,00 zł. 


