
CHARAKTERYSTYKA  OCHOTNICZEJ  STAŻY  POŻARNEJ  
W  ZDOWIE

Wszystko  rozpoczęło  się  w  1956r.,  kiedy  to  uchwałą  Gromadzkiej  Rady  

Narodowej  w Zdowie została powołana Ochotnicza Straż Pożarna. Przewodniczącym 

Rady  był  Władysław  Danek  s.  Wojciecha,  Przewodniczącym  Powiatowej  Rady  był  

Stanisław Karoń, a Komendantem Powiatowym – Piotr Gawroński.

Pierwszy  oddział  liczył  20  członków,  którzy  wstąpili  dobrowolnie  zrzeszając  się  na  

zebraniu wiejskim.

W  chwili  założenia  jednostka  nie  posiadała  żadnego  sprzętu  pożarniczego,  

umundurowania ani pomieszczeń, zaczynaliśmy od zera.

Już w pierwszym roku podjęte zostało zobowiązanie aby umundurować członków OSP.  

W kosztach partycypowali w różnych częściach Gromadzka Rada Narodowa w Zdowie 

oraz członkowie straży. 

W  1958r  otrzymaliśmy  z  Komendy  Powiatowej  w  Zawierciu  ręczną  pompę  oraz 

pomieszczenia  magazynu  po  byłym  „Pegieerze”  od  Gminnej  Rady  Narodowej,  

w których mogliśmy gromadzić  sprzęt.

W roku 1960 otrzymaliśmy motopompę M800 oraz kilka odcinków węży.

Zamiar budowy własnej remizy powstał w 1964r. Towarzyszył nam ogromny entuzjazm,  

jedynym  utrudnieniem  był  brak  działki  i  funduszy.  Wystąpiliśmy  więc  do  Urzędu  

Powiatowego w Zawierciu  o przekazanie działki pod budowę z gruntów Państwowego 

Funduszu  Ziem.  Sprawa  przekazania  działki  ciągnęła  się  do  1972r.  W  tym  czasie  

zaczęliśmy  gromadzić  niezbędne  do  budowy  materiały.  Dokumentacja  na  budowę 

remizy, a przy tej okazji pomieszczeń na sklep i ośrodek zdrowia została opracowana w 

1978r. W 1980 r budynek wielofunkcyjny wszedł do planu jako inwestycja czynowa.  

W  budowie  tej  brali  udział  zarówno  członkowie  OSP  jak  i  mieszkańcy  Zdowa.  

Dzięki  zaangażowaniu  naszej  społeczności  w  październiku  1984r  budynek  został  

oddany  do  użytku.  Koszt  budowy  wyniósł  17  466  000  zł  (  siedemnaście  milionów 

czterysta  sześćdziesiąt  sześć  tysięcy  zł  )  w  tym  wartość  czynów  społecznych  

5 450 000 zł.( pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych ) .

  W 1986r jednostka otrzymała samochód bojowy STAR 244 od Dyrekcji Myszkowskich 

Zakładów  Metalurgicznych,  który  użytkujemy  do  chwili  obecnej,  a  społeczeństwo  

Zdowa ufundowało nam sztandar, który zastąpił ten pierwszy z 1960 roku .Jest on po  



dzień  pieczołowicie  przechowywany  w  naszej  remizie.  Strażacy  nasi  brali  udział  

w  każdych  pracach  społecznych  na  terenie  naszej  małej  ojczyzny,  nigdy  nie  

zapominając  o  szkoleniach,  ćwiczeniach  akcjach  ratunkowych  oraz  zawodach  

strażackich, w których tradycyjnie zawsze braliśmy udział. Posiadamy  wyszkolonych  

20 strażaków z kursu podstawowego w tym : 10 z ratownictwa technicznego , 3 spec.  

kierowców – konserwatorów, 2 dowódców i naczelników, 4 z ratownictwa pierwszej  

pomocy.      W maju 2009 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży  

Pożarnej  w  Warszawie  nasza  jednostka  została  włączona  do  Krajowego  Systemu  

Ratownictwa Gaśniczego.   

Ostatnie  lata  to  bardzo  sprzyjający  okres  w  naszej  historii  zrealizowaliśmy  wiele  

pilnych  i  pożytecznych  prac,  przerobiliśmy  jeden  z  garaży  na  szatnię   zgodnie  

z  wymogami  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  celu  wejścia  do  Krajowego  Systemu 

Ratownictwa  Gaśniczego,  wymieniliśmy  z  pomocą  władzy  naszej  gminy  stolarkę  

okienną  na  sali  oraz  wykonaliśmy  remont  pokrycia  dachowego  z  papy  

termozgrzewalnej. Do najnowszych bardzo spektakularnych osiągnięć zaliczyć można 

całkowity remont sali, korytarza i klatki schodowej oraz zakup nowych stołów i krzeseł .

 W  chwili  obecnej  w  szeregach  naszej  straży  służy  26  druhów,  6  chłopców 

w Młodzieżowej drużynie Pożarniczej oraz jeden druh honorowy. 

Na chwilę obecna dysponujemy :remizą, garażem, wspomnianym wozem bojowym, oraz  

samochodem  operacyjnym,  motopompą  oraz  licznym  specjalistycznym  sprzętem 

pożarniczym i umundurowaniem. Majątek nasz jest dziełem  i dorobkiem wielu pokoleń  

naszych  druhów  –  strażaków.  Kontynuujemy  ich  dzieło  -patrząc  w  przeszłość  nie  

zapominamy o przyszłości.  Prowadzimy nabór młodzieży     do naszej  straży czego  

przykładem są nasi najmłodsi druhowie stojący dziś dumnie   w naszych szeregach.

 2016r  na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został  powołany nowy zarząd OSP 

w Zdowie w składzie :
1. Prezes – Jędruszek Sławomir

2. W-ce Prezes – Naczelnik – PilisWojciech 

3. W-ce Prezes – Pilis Henryk 

4. Z-ca Naczelnika – Dorobisz Michał 

5. Sekretarz – Nędza Roman 

6. Skarbnik – Dorobisz Marian

7. Gospodarz – Jędruszek Stefan 

8. Członek Zarządu – Grabowski Józef


