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 WYDARZENIA  

100-lecie OSP w Trębaczewie  

W dniu 26 października 2019 r. jednostka 
OSP w Trębaczewie obchodziła swoje stule-
cie. Uroczystośd rozpoczęła msza święta  
w tamtejszym kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Podczas nabożeo-
stwa poświęcony został nowy sztandar jed-
nostki. W dalszej części uroczystości nastąpi-
ło wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie 
hymnu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
odczytanie Kroniki OSP, wręczenie odzna-
czeo oraz okolicznościowe wystąpienia za-
proszonych gości. Nie obyło się również bez 
zabawy tanecznej z okazji tak zaszczytnego 
jubileuszu. 
  

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Działoszyn - Rafał Drab, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie  
- Kazimierz Środa, Poseł na Sejm RP - Paweł 
Rychlik, Poseł na Sejm RP - Piotr Polak, Rad-
na Rady Miejskiej w Działoszynie - Anna 
Jagieło-Kępioska, Radna Rady Miejskiej  
w Działoszynie - Agata Pęciak, Radny Rady 
Miejskiej w Działoszynie - Jan Derek, Sołtys 
Sołectwa Trębaczew - Donata Rełkowska, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP - Jan 
Ryś, Członek Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych - Adam No-
wak, Prezes OSP RP w Działoszynie - Krzysz-
tof Piekarz, druhowie z jednostek OSP z te-
renu gminy Działoszyn oraz sponsorzy 
wspierający działalnośd jednostki. 

OSP Raciszyn z nowym sprzętem ratowniczym  

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba do Urzędu Marszałkowskiego  
w Łodzi złożony został wniosek o przyznanie środków na zakup nowego sprzętu dla jednostki  
OSP Raciszyn. Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera przyznano dofi-
nansowanie w kwocie 20 000,00 zł.  
W dniu 5 listopada 2019 r. w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba, Preze-
sa OSP Raciszyn Rafała Siedlaczka oraz pracownika Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ds. obron-
nych, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych Sławomira Szymali dokonano zakupu spe-
cjalistycznej łodzi dla ratownictwa marki ROTO-BOAT KONTRA 400 R.  
KONTRA R posiada specjalną kieszeo na pełnowymiarową deskę ortopedyczną, miejsce na zestaw 
ratowniczy R1, trzy bakisty boczne, bakistę dziobową, drabinkę rufową oraz uchwyt na bojkę  
i koło ratunkowe. Doskonale zaprojektowana przestrzeo umożliwia pracę trzyosobowego zespołu 
ratowniczego. Niska burta łodzi ułatwia podjęcie z wody ratowanego. Specjalne mocowania stabi-
lizujące deskę umożliwiają przeprowadzenie akcji reanimacyjnej nawet podczas przemieszczania 
się łodzi. 
Dodatkowe wyposażenie to: dwie składane knagi dziobowe, uchwyt na bosak, uchwyty na pagaje, 
bojka i koło ratunkowe. KONTRA R posiada dodatkowe pływaki rufowe, które poprawiają statecz-
nośd wzdłużną łodzi, a dzięki specjalnej drabince ułatwiają wejście na pokład. 


