Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

100-lecie OSP i sztandar dla jednostki w TYCHOWIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie działa już od stu lat. Uroczyste obchody setnej rocznicy powołania OSP odbyły
się w sobotę 9 czerwca na placu przy jednostce.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
delegacje i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych OSP z Gminy Czarnocin oraz przedstawiciele instytucji i
przedsiębiorstw wspierających i współdziałających z Tychowską OSP.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów OSP i uroczystą Mszą Świętą, następnie po oficjalnym powitaniu
gości nastąpiło przekazanie nowego sztandaru ufundowanego ze składek mieszkańców oraz z środków Gminy
Czarnocin. Symbolicznego wbicia gwoździ dokonali: Wójt Gminy Czarnocin Roman Miksa oraz Komitet Fundacyjny na
czele z Mirosławą Jakiel, sołtysem wsi Tychów Katarzyną Wójcik i radnym Andrzejem Krajewskim a przekazania na
ręce Prezesa Jednostki w Tychowie dokonał nadbrygadier w st. spoczynku Tadeusz Karcz Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim. Jubileusz 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tychowie był również okazją do wręczenia odznaczeń związkowych, Złotych i Brązowych Medali za Zasługi dla
Pożarnictwa, oraz odznak "wzorowy strażak" wyróżnionym członkom jednostki. Piękne święto zbiegło się także z
oddaniem do użytku wyremontowanej i odnowionej sali OSP oraz uporządkowanego terenu wokół strażnicy.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście w osobach min.: w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego była
Radna Sejmiku Anna Mizgalska-Dąbrowska oraz Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszy Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz
Wójt Roman Miksa. Zwieńczeniem oficjalnej uroczystości była część artystyczna przygotowana przez młodzież i dzieci
z Tychowa pod okiem sołtys wsi Pani Katarzyny Wójcik. Padło również wiele podziękowań dla druhów strażaków za ich
służbę i pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz podziękowań skierowanych od mieszkańców do władz
samorządowych gminy i sponsorów za wsparcie zarówno remontu jak i przygotowania święta. W drugiej części nie
zabrakło atrakcji w postaci obiadu a także grilla lecz największą atrakcją był występ Kabaretu z Kopydłowa na czele z
najbardziej znanym Komendantem Straży w Polsce Leszkiem Benke i udziałem Andrzeja Jurczyńskiego, Mateusza
Dewera i Lidii Kucharskiej -Segień.
Wydarzenie objęli patronatem: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Stanisław Cubała i Wójt Gminy Czarnocin Roman Miksa.
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