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Z DZIEJOW STRAZY POZARNYCH

SZCZYTNA I OKOLIC

Uchronic ocl zapomnicnia...

Wide strazy pozaniycli dawnego powiatu szczycienskiego obchodzi \v ostatnich la-
tach 5()-lecie swego istiiicnia. Coraz niniej jest swiadkow trudnych powojennych lat, cza-
s6w powstawania i rozvvoju Ocliotniczyeli i Zawodowych Strazy Pozarnych na naszych
terenaeh. Komenda Rejonowa PanstwoweJ Strazy Pozarnej w Szczytnie tym skromnym
artykutem postanowihi uezeic pami(je i zaslugi ludzi, ktorzy nie szcz(jdzili trudu i narazali
swoje zdrowie i zyeie, spieszije z pomoeadym, ktorzy jej potrzebowali.

Wide zdarzen poszlo Juz w zapomnienie, 50 lat to spory kavval czasu, nie wszystko
udato nain sitj wiernie iistalic. z goiy witjc przepraszamy naszych Czytelnikow za niesci
stosci ezy tez pominiijcie waznych zdarzen. Opieralismy siq bovviem na relacjach i wspo-
mnieniaeh starszych wiekiem strazakow, a pami^c ludzkajest zawodna.

Pozary vv dziejach Szczytna

W dziejadi Szezytna ,,czerwony kiir" wieiokrotnie obracal iniasto wperzyn?. Pienw
szy widki pozar zniszczyt miasteczko vv maju 1638 roku. Sptonqly kosciol, piebania i
znaczna eztj.sc zabudowy (1/3 budynkovv). Podobna tragedia wydareyla si? w 1653 ro u.
Tym razeni oealal ko.sciol i kilka domow. Za przyczyiici wiatru ogieh zostal przeniesiony
az na drug^_ stron? miejskiego jeziora i vv ten sposdb przestala istniec potowa omovv
dzielnicy Bartna Strona.

Ponownie duzy pozar nie oszcz?dzil miasta zimit 1656 roku. Prawdopodobnie spo
wodovvany przez stacjonujqeych vv miasteczkii zolnierzy elenburskiego pulku dragonow.
PrqdzeJ mozna si? bylo spodzievvac hord tatarskich, tymczasem miasteczko spalili svvoi...

Nastqpna pozoga ogarn?la miasto vv pi^tek 17 maja 1669 roku. Ogieh pochlon^ o
sciot, szkol?, szpital, 30 dombvv i kilkadziesiiit zabudowah gospodarczych. W pii^tek 4
kwietnia 1698 roku miasto splon?lo calkovvicie. Tragicznij seri? wielkich pozarow Szczyt
na zamkni\l pitpek 27 kwietnia 1714 roku. Splon?lo 21 domow, karczma, koscibl, szkda,
kilkadziesic^t stodol, stajni i obor.

Przyczyn owezesnycli pozarow bylo vviele. Ciasna, drewniana zabudowa, kryte slo-
miidachy, leez przede wszystkim ludzka nieostroznosc i nieuwaga. To spalili miasteczko
zolnierze, to znowu kravviee, szevvc czy piekarz. Brak bylo lowniez skutecznej obrony
przed zywiolem. Pozar, ktory wybuchl vvJednym miejscu, z latwosciti ogarnial wnet calciza-
budow?. Wprowadzono nawet obovviiizek, pod rygorem vvygnania z miasteczka, by wszyscy
dorosli mieszkahey wyposazeni w wiadro i lopat? biegli na miejsce pozaru i niesli pomoc.
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Przy takim jednak ubostwie technicznych srodkow obrony przed zywiofem, zaghida osady
byla nieodwracalna - wszystko zalezalo jedynie od kierunku wiatru.

Aktywna obrona przed zywiofem by}a koniecznosci^.. Na pocz^tku XIX wieku powstala
w Szczytnie stxaz miejska. Jej czlonkowie z wysokiej wiezy, wzniesionej prawdopodobnie w
miejscu, gdzie dzis znajduje siq Straz Pozama, obserwowali w dzieii i w nocy teren miasta i
okolice. Na wiezy wisial dzwon, ktorego glos alamiowal mieszkancow Szczytna. Ostatnia
wzmianka o tej wie^ pochodzi w kroniki z 1823 roku, dalszych jej losow nie znamy.

Grozne pozary do konca stulecia nie powtarzaly siq juz, ale niebezpieczenstwo nadal
istnialo i konieczne byly dzialania wyprzedzajqce. Do takich nalezy powolanie i powsta-
nie w 1885 roku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczytnie. W 16 lat pozniej, 30 maja 1901
roku powstaje Zawodowa Straz Pozarna. Na jej wyposazeniii byly konne wozy i rqczne
pompy strazackie. Taka Straz Pozarna z prawdziwego zdarzenia docierala w ciiigu kilku
minut do kazdego pozaru w miescie. W tym tez czasie wzniesiono istniejqce do dzis bu-
dynki strazy. Stworzono dobre warunki do funkcjonowania oddzialu z dyzurujqcymi
ochotnikami i platnymi stangretami. Budowano wodociqgi i specjalne dojazdy do je-
zior w ceiu czerpania wody do gaszenia pozarow. Takimi przedsi^wziqciami poprawiano
bezpieczenstwo przeciwpozarowe w miescie.

Niestety, w sierpniu 1914 roku Szczytno ogarnqly dzialania vvojenne. Podczas walk
27 sierpnia 1914 roku Rosjanie podpalali dom za domem. Zniszczen dopelnilo 5 baterii

ial, ktore ostrzeliwaly miasto caly dzieii od strony Oisztyna. Zniszczeniu lub spaleniu
uleglo 160 domdw mieszkalnych i 321 budynkow gospodarczych. Po 1 wojnie swiatowej
Straz Pozarna otrzymala siedzibq w odbudowanych budynkach i juz w pierwszej polowie
at dwudziestych posiadala nowoczesny, zmotoryzowany tabor i sprzqt gasniczy.

II wojna swiatowa takze odcisnqla swoje piqtno na Szczytnie. W koiicu stycznia 1945
ro niewiele domow ocalalo w srodmiesciu. Nikt nie gasil pozardw wzniecanych przez

nych zemsty krasnoarmiejcdw. Zniszczone zostaly tez drogi i urz^dzenia infrastruktury
miejs lej. Budynki Strazy Pozarnej w Szczytnie wprawdzie ocalaly od pozogi wojennej, ale
zupe nie puste. Sprz^t pozarniczy doszczqtnie rozszabrowano lub calkowicie zniszczono.

ewastowane budynki przekazali Rosjanie w 1946 roku wtadzom polskim i od tego roku
zaczyna siq kolejny etap historyczny odradzania Strazy Pozarnej w Szczytnie.

Trudne powojenne lata

Lata powojenne to okres wielkich migracji na ziemiacli polskich. Ludnosc poiskriz daw-
nych Kresow Wschodnich Rzeczypospolitej: Ukrainy, Bialorusi i Litwy zmuszano w ramach
tak zwanej repatiiacji do opuszczenia swoich stron, gdzie ich przodkowie ̂ li nieraz od setek
lat. Miliony ludzi musialo opuscic swoje mienie i przesiedlic si^ na ziemie Gdrnego i Dolnego
Sl^ska, Pomoiza czy dawnych Pnrs Wschodnich. Oprocz przesiedleiicdw z Kresow naplywali
na te wyludnione teieny preybysze z poludnia, szczegolnie ze zniszczonych dzialaniaini wo-
jennymi nadnaiiviahskich powiatow. Na miejscu pozostala takze nieliczna ludnosc autochto-
niczna. Nietmdno bylo wprawdzie dogadac si^ miqdzy sobri pi"zybyszom i miejscowym, z
ktorych wielu mowilo gwar^ mazurskcg ale zwyczaje, obyczaje, religia, a przede wszystkim
wzajemna, pozostala z czasow wojny nienawisc i uprzedzenia narodowosciowe utrudnialy
porozumienie siq.
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Zycie stwarza czasami trudno wyobrazalne sytuacje. Na tych terenach tak siq staio.
Pozary zdarzaly siij vviele razy, z roznych povvodow. Czqsto dla zatarcia sladow grabiezy
czy dziatania band przestqpczych, a takze z powodu zlego stanu technicznego budynkow
(urz^dzenia ogrzewcze, przewody kominowe).

Gdzie mieszka i zyje czlowiek, jest ogien, gdzie Jest ogien, tarn i o pozar nietrudno. Ga-
szenie pozarow zmusilo do wspolnego dzialania, nie sposob bylo bowiem stac oboj^tnie, gdy
za [>}otem palita siij stodoJa st\siada, a za chwil^ mogfa zapalic si? wiasna. Ogien wymuszal
wspoidziaianie chocby we wiasnym interesie, wspolpraca budowala porozumienie. Staly, nie
wszqdzie zniszczone podczas wojny, remizy strazackie, poniewieral si? rozny sprz?t gasniczy.

Powoli zacieraiy si? aiiimozje i niecli?c mi?dzy ludnosci^naplywowa a miejscowy-
mi. Ochotniczy riich strazacki wniosl wielki wkiad vv nomializacj? zycia spoiecznosci
wiejskiej. Na ziemiach szczycienskiego powiatu byi pierwszqdobrowoln^organizacj^ 1^-
czq^Cct ludzi Jcdnosciq humanitarnycli idei i celow dzialania.

Miaiy Ochotnicze Straze Pozarne w tych pierwszych trudnych i niespokojnych la-
tach, takze i obronne znaczenie. Bandy cz?sto iizbrojonych szabrownikow i tzw. przedsi?-
biorcovv budowlanycii ch?tnie nawiedzaiy wyliidnione rejony kraju. Latwo tu bylo w za-
padlych wsiach o kip, a cwani „przedsi?biorcy" potrafili w ciqgu jednego dnia rozebrac
duzy murowany dom i wywiezc w giltb kraju materiaiy budowlane. Zorganizovvani vv OSP
mieszkancy wsi potrafili temu skutecznie, nieraz z bronic\ w r?ku, zapobiec.

Nawi£\^zywano kontakty z OSP po tamtej stronie dawnej granicy, odnawiano stare
znajomosci, a trzeba tu wspomniec, ze przed vvojnti istniala juz przygraniczna pomoc sti-
siedzka w walce z ogniem. Strazacy z OSP D;\browy dwukrotnie gasili pozar vv Rozogach,
a niemiecka Feuervvehr z Wielbarka vvalczyla z ogniem vv Chorzelach. Naiezy tez wspo
mniec, zc zatozona w 1925 roku OSP vv Dribrowach istniala takze podczas niemieckiej
okupacji i piei-wsza wznowila swojri povvojemui dzialalnosc.

W wielu vvi?kszych miejscovvosciach Warmii i Mazur istnialy przed wojn^ Ochotni
cze Straze Pozarne. W Wielbarku, Pasymiu, Dzwierzutach, Jedvvabnie, ̂vvi?tajnie i Spy-
chowie powstaly jeszcze przy kohcu ubieglego wieku. Nievviele zostalo z dorobku tych
strazy pozarnych po 11 wojnie swiatovvej - troch? porzuconego sprz?tu, zdewastovvane re
mizy i swietlice. To juz jednak bylo cos.

Pierwszym zadaniem powstajricych organizacji stal si? remont ocalalych budynkow
i naprawa sprz?tu gasniczego. Wspolnymi silami, czasem z pomoc^ materialow^ urz?d6w
gminnych, zacz?to najpilniejsze prace, naturalnie bez zadnego vvynagrodzenia, spolecz-
nie. Z czasem, w miar? naplyvvu ludnosci, swietlice w remizach strazackich staly si?
osrodkami zycia kulturalnego wsi. W remizach odbywaly si? zabawy taneczne i przyj?cia
weselne. Tu amatorskie zespoly teatralne wystawialy sztuki teatralne, tu organizowano ze-
brania wiejskie czy wreszcie gromadzono si? przy pierwszym we wsi telewizorze. OSP
braty udzial w zyciu religijnym wsi. Pomimo szykan ze strony wladz strazacy czynnie
uczestniczyli w uroczystosciach koscielnych (Boze Cialo, Wielkanoc, Boze Narodzenie,
ceremonie pogrzebowe, odpusty).

Pierwsze OSP na terenie powiatu szczycienskiego powstaly latem 1945 roku. W
tych miejscowo.sciach, gdzie osiedlilo si? vvi?cej ludzi - w Rahsku, ̂wi?tajnie, Lipow-
cu, Rozogach i Nowych Kiejkutach, pierwsze „druzyny rycerzy sw. Floriana" sposobily
si? do walki z ogniem. Wsz?dzie tam, gdzie znalazto si? kilku chc^cych cos bezintere-
sownie zrobic dla innych ludzi, powstawaly OSP. Czas juz byl ku temu najwyzszy, bo
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naplyw osiedlencow oraz wyj^tkovvo suche i upalne wiosny 1946-1947 roku poli^gowa-
ly zagrozenie ogniowe.

W Szczytnie budynek strazy, przekazany vv 1946 lokii wiadzom polskiin przez ra-
dzieck^ koniendanturq, by} w op)akanym stanie. Na podvvbrku stala stara, miizealna rqcz-
na pompa, w kcitach poniewieraly si? sprz^ty i WQze gasnicze. Czqsc gmachii zaj;it Zaktad
Oczyszczania Miasta na stajnie dia koni, czqsc Ochotnicza Straz Pozarna, ktorej pienv-
szym naczeinikiem zosta} drub August Kramer, praeovvnik Starostwa Powiatowego.

OSP w Szczytnie powstala, garn^ii sIq do niej ludzie ciiQtni do ciQzkiej. niebezpiecz-
nej stuzby, lecz gasic pozarow nie byto czym. Umundurowania nie bylo wcale albo zni-
szczone i rdznorodne. Strazacy pqdzili do pozarow „po cywilneinu" i co gorsze -- czQSto
bez hetmow. Starcg rqcziici poinpq strazack^ wyremontowano, .scit\gano zewszrid Jakikoi-
wiek sprzqt gasniczy, nawet znalezione na pobojowiskach ci(jzkie radzieckie helmy woj-
skowe. System aiarmowy daleki byl od doskonalosci. Ktos micszkajiicy w poblizu strazy
mia} telefon i klucz do strazy - odbieraj;ic wiadomosc o pozarze biegl do strazy, otvvierai
rzwi i wlj^czat syrenq aiarmowii. W pospieclui zbiegali sIq strazacy. Konie zaprztjgowe na
po ecenie starosty wolno bylo brae ze stajni Zakladu Oczyszczania Miasta.

Wiele pracy nalezato wlozyc, by stworzyc z ochotnikow karne, zdyscyplinovvane,
sprawne i skuteczne w walce z zywiolein ognia zespoiy. Pierwszym povviatowym instruk-
torem pozamictwa w latach 1946-1950 byl drub Kazimierz Krolak. Po utworzeniu vv

roku Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Szczytnie zostal — juz w stopniu oti-
cerskim-jej komendantem do 1955 roku.

Dziqki zaangazowaniu siq w ramacb „pomocy dla Mazur" strazy pozarnycb woje-
wodztw: gdanskiego, warszawskiego, bialostockiego i katowickiego. przeszkolono w la-
tac 1946-1947 kilkuset strazakbw z naszego wojewodztwa. W 1947 roku powstal przy

lejskiej Zawodowej Strazy Pozarnej w Olsztynie Osrodek Szkoleniowy, ksztalciicy
podoficerbw pozamictwa.

Bez radnego wynagrodzenia czas swoj i zapal poswiqcali ludzie, dla ktoiych walka z zy-
wiolem ognia le^la na sercu. Byli wsrod nicb cz^sto Juz starsi, pmedwojenni, oti'zaskani w walce
z ogniem strazacy, ale wiqkszosc stanowili mlodzi, pelni dobrycb cbqci. Piewszym prczesem
Oddzialu Powiatowego Zwi^zku OcboUiiczycb Stra^ Pozarnycb w latacb 1946-1947 zostal w
styczniu 1946 loku drub Romuald Domanski, inspektor Powszecbnego Zakladu Ubezpieczcii vv
Szczytnie. Dzi^ki jego staraniom, a takze dmba Stanislawa Tworkowskiego, otrzymala OSP vv
koncu 1946 roku staiy, pocbodz^cy z demobilu samocbod ci^zarovvy marki Ford, bez .ski"zyni
ladunkowej. Dziqki „zlotym iciczkom" i pomystowosci czlonkow OSP wymontowano ze zni-
szczonej niemieckiej ciqzarbwki marki Opel-Blitz ski:zyniijladunkow4, montuj^cjiina podwoziu
Forda. Byl to pierwszy zmotoryzowany nabytek, ktory umozliwialjazdQ do pozani wraz ze sprzc-
tem na skrzyni. W 1948 roku w Zakladach Metalowycb w Mielcu dobudowano kabiiKj dla stra-
zakow z syrenri alarmowci. To byl Juz woz bojovvy z prawdzi wego zdarzenia. Wysluzona pompa
rqczna na podwoziu wozu konnego poszla w kig, potem przekazanojgskansenowi w Olsztyn-
ku, gdzie stoi do dzisjako eksponat. Rownie potrzebna byla poniemiecka motopompa strazac-
ka („dekawka"), ktorg wlasnym pomyslem wyremontowano. Dorobiono brakujitce czsjsci i bar-
dzo szybko zdala egzamin w akcjacb gasniczycb. Dzi({ki samocbodowi, OSP w Szczytnie znacz-
nie rozszei'zyla swojgdzialalnosc. Mozna bylo pizyj-sc z pomocgnawet odleglym od miasta miej-
scowosciom. Gdy po raz pierwszy woz strazacki poprzedzony odgtosem syreny pqdzil do pozaru
- cale miasto o tym mbwilo. OSP w Szczytnie stala si? bobaterkg dnia.
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Mia} ten samocliod wiele wad konstrukcyjnycli. W drodze do pozaru PGR-u w gmi-
nie Dzwierziity. przeciqzony tyl na jednym z iicznycli zakr^tow wepclin^l w6z do rowu.

Nic siq nikoniu tym lazem nie sta}o, gorzej byio, gdy jad^cy do Dzwierzut do pozaru sa
mocliod stam\} w polowie drogi, gdyz zabraklo benzyny. Nie wiadomo byto, co stalo si?
przyczynq zdarzenia - zepsuty wskaznik benzyny, niedbalstwo kierowcy czy po prostu
brak pieni?dzy na zakup paliwa. Byly to czasy, gdy winny musia} bye znaleziony. Urz^d
Bezpieczenstvva vv Szczytnie przeprowadzil sledztwo, uznano zdarzenie za sabotaz gospo-
darczy i kierowca poszed) na p61 roku do wiqzienia...

Do inankamentow tego pojazdu nalezy zaliczyc i to, ze by} zbyt ma}y dia potrzeb stra-
zy. Gdy syrena alarmowa vvzywa}a na akcj?, zjawia}o si? natychmiast wielu strazakow. Nie
miesciii si? w kabinie, wi?c jechali brawurowo na stopniacli i na daciiu wozu. Byio to przy-
czynq nieszcz?s)iwego wypadkii, gdy p?dzEicy do pozaru lasu pod Spyciiowem woz prze-
vvroci) si? na ostiyni zakr?cie. Dwocb strazakow zostaio rannycii. Dowodca sekcji druii Bo-
iesiaw Larka straci} w wypadku nog?, a drub Wojciech Noskiewicz doznai ziamania nogi.

Podstawowym sprz?tem gasniczym w okresie powojennym byly sikawki r?czne i ko-
}owe oraz iransportowane na wozach konnycii. Do rzadkosci nalezaiy motopompy zagra-
niczne. Stopniowo wzrastaia liczba w?zy tioczonych i amiatury wodnej. Zacz?}y si? poja-
wiac drabiny pozarnicze pojedyncze i skiadane typu „szczerbowskiego"- szczegoinie przy-
datne do gaszenia pozarow dachow. Wraz z upiywem iat, generalnie stan wyposazenia OSP
w umundurowanie bojowe, uzbrojenie osobiste, hehny oraz obuwie uiegio poprawie. Wzra-
staia iiczba strazakow noszc\cyc)i podczas uroczystosci umundurowanie wyjsciowe.

W 1947 roku naczeinikiem Miejskiej Ochotniczej Strazy Pozamej w Szczytnie zo-
stal drub Edward Sarnicki, mlody, pelen zapalu czlowiek, ktory pelnil swojti funkcj? do
1951 roku. Sluzyl w pozarnictwie az do przejscia na emerytur? (1978 r.), stajcic si? przez
to zywct kronik;i dziejow szczycienskiej Strazy Pozarnej w okresie powojennym. Wyda-
rzeniem stalo si?, gdy na swi?to 1 Maja 1948 roku pod jego dowodztwem pododdzialy
wystctpily w defdadzie przed trybuiiii bonorowci umundurowane, w zwartym szyku stra-
zackim, wraz z wozem bojowym OSP ze Szczytna.

Rozwoj tecbniki powoduje wyparcie wyeksploatowanego sprz?tu r?cznego na rzecz
motopomp zagranicznycb i ostatecznie wyczekiwanycb krajowycb. Licznie wyst?puj%
motopompy DKW i 400-setki. Wozy konne zast?puj:i przyczepy citignikowe, a te - samo-
cbody. W latacb 50. zacz?to produkowac samocbody pozarnicze Star-20 typu GM-8, na-
st?pnie GBM (gasniczy, beczka, motopompa).

Ocbotniczej Strazy Pozarnej w Szczytnie przybywalo sprz?tu i ocbotnikow. Na tere-
nie powiatu powstawaly w miasteczkacb i wsiacb nowe jednostki. W powojennycb, tiud-
nycb latacb Ocbotnicze Straze Pozarne byly nie tylko dobrowoln^ ocbotnicz^ organiza-
cjti, ktorej zadaniem byla obrona zycia i mienia mieszkancow, ale takze osrodkiem inte-
gracji, krzewienia slowa i kultury polskiej. Remiza OSP byla miejscem, gdzie nowi osa-
dnicy przybyli z calej Polski, a nawet z zagranicy spotykali si? i poznawali z Mazurami,
dawnymi mieszkancami tej ziemi. Bylo to szczegoinie wazne tu na Warmii i Mazuracb,
gdzie cb?c wspolnego dzialania, wspolnej obrony przed zagrozeniem zblizala obcycb so-
bie pocbodzeniem, mowq i obyczajem ludzi.

W remizacb OSP urziidzano zabawy taneczne, wystawiano sztuki teatralne i „zywe
obrazy". Podczas tycb imprez remizy zawsze byly pelne ludzi. Ocbotnicze Straze Pozarne
mialy z tej dzialalnosci pieniL\dze na swoje najpilniejsze potrzeby.
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OSP w Szczytnie iniala swoj wlasny zespol artystyczny, kierowany przez Kazimie-
rza Drozyiiskiego. Zespot ten wystawial sztuki teatralne w Szczytnie, a takze goscinnie w
remizach OSP na terenie powiatu. Najwi^kszym povvodzeniem cieszyla sIq komedia pt.
Jeden z nas inusi siq ozenic. Traf chcial, ze grajcicy rol? konkuruj^cego o rQk^ panny stra-
zak - mechanik Jerzy Ciszkowski ozend siq z pannq^ Halinq Mt\czynsk£p o ktorej rqkq za-
biegal gorliwie na deskach sceny. Wybor okazaJ siq widocznie dobry. skoro inalzenstwo
przetrwalo w zgodzie do dzis.

Dochody z dziaialnosci zespolu teatralnego zasilaly pustq na ogoi kasq strazy vv
Szczytnie. Za pieni^dze te kupowano sprzqt pozainiczy, mundui-y, opal, a nawet paliwo do
samochodu. Pomoc finansowa wladz panstwowych na dziaialnosc OSP byta w tym czasie
znikoma, dzialala zasada - radz sobie sam.

Tak wiqc radzono sobie w Szczytnie, na terenie powiatu i w wojevvodztwie olsztyn-
skim. Zbierano i pieczoiowicie remontowano wszystko, co nadawaio siq do waiki z
ogniem. Dziqki pomocy wiadz zyskiwano stare, zuzyte samochody ciqzarowe z demobilu.
W OSP wtasnym suinptem i zaradnosciqprzerabiano je na wozy strazackie, ktore pozwa-
laly sprawniej dotrzec do pozaru. W 1950 roku straze pozarne wojewodztwa dysponowaly
juz 24 wozami bojowymi, 119 motopompami i 57 tysiqcami inetrow wqzy gasniczych.
Zbudowano lub odremontowano 155 remiz strazackich. Bylo to jednak ci£\gle za malo w
stosunku do potrzeb. Ludnosci na terenie wojewodztwa przybywalo, wzrastalo wiqc za-
grozenie pozarowe. Niebezpieczn^ plag4 byty niewypaly, porzucona amunicja, ktore nie
dose, ze staly siqprzyczyn^wielu nieszczqsc, ale takze podczas akcji gasniczej utrudnialy
lub wrqcz uniemozliwialy walkq z ogniem.

Wkrotce okazalo siq, ze Ochotnicza Straz Pozarna z trudem sobie radzi z narastajticii
liczb^ pozarow. Zachodzila koniecznosc zorganizowania zawodowej strazy pozaniej. Na
bazie OSP powstalo w 1949 roku Powiatowe Pogotowie Pozarnicze, ktorego dowodcii
zostal Edward Sarnicki. Pelnil on takze funkcjq naczelnika OSP.

Na podstawie zarz^dzenia Rady Ministrow z 24 pazdziernika 1949 roku zostal roz-
wi^zany Zwii^zek Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polski. Ochotniczei Straz Pozarnti
podporzi^dkowano komendantom Zawodowych Strazy Pozarnych. W niedlugim czasie
okazalo siq, ze decyzja ta wplynqla destabilizuj^co na dziaialnosc strazy.

Do 1950 roku ochron^ przeciwpozarowq kierowaly nastqpujcice osrodki dyspozycyjne:
- Glowny Inspektorat Pozarnictwa Ministerstwa Publicznego,
- Glowny Inspektorat Ochrony Przeciwpozarowej Ministerstwa Przeinyslu i Handlu,
-Zarz^d Glowny Zwi^zku Ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polski.
Powiatowe Pogotowie Pozarnicze w Szczytnie na pocz^tku liczylo 9 strazakow, ktorzy

pelnili swoj^sluzbq w systemie calodobowym; 12 godzin pracy, 24 godziny wolne. Uspraw-
nilo to wyjazd do ognia, poniewaz kierowca wozu i obsluga motopompy byli na miejscu.
OSP w Szczytnie istniala w dalszym cicigu, wykorzystywana jako rezerwa Powiatowego Po-
gotowia Pozarniczego. Jej prezesem byl wowczas wlasciciel piywatnego zakladu masar-
skiego, diaih Marian Lubowiecki. Prezesem Zarzc^du Oddzialu Powiatowego Zwiqzku
OSP byl honorowo dyrektor Fabryki Mebli w Szczytnie, druh Wieslaw Porzeczkowski.

Teren powiatu zaludnil siq, a wiqc i pracy dla strazy nie brakowalo. W czerwcu 1948
roku plonqly Dzwierzuty, z dymem poszlo kilka zabudowah. 15 maja 1949 roku w nie-
dzielq, gdy dorosli byli w kosciele, dzieci dla zabawy podpalily stertq slomy w Farynach.
Ogieh przerzucil siq na zabudowania wiejskie, silny wiatr komplikowal akcjq gasniczti.
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Utrudnialy takze pracq strazakow wybuchy ukrytej pod strzechami amunicji i granatow
r^cznycli, ktorc roliiicy vv Farynach chowali - staiym zwyczajem- „na wszelki wypadek".
Oprocz OSP ze Szczytna pozar gasilo kilkanascie Strazy Pozarnych z terenu powiatu, a
nawet z Myszynca i Olsztyna. Sytuacjq opanowano dopiero wtedy, gdy z pomoc^ wojska
rozebrano blyskavvicziiie drewniany dom, przerywajqc laiicuchowe rozprzestrzenianie siq
ognia. SpIoiKjto w cii\gu tego dnia 38 budynkow mieszkalnych i gospodarczych. Tylko
dziijki nadludzkiemii wysitkowi strazakow udaJo siq uratowac wies od zaglady.

W czervvcii 1950 rokii wybucht wielki pozar lasu w Nadlesnictwie Kadzidlo. Pfon^J las
i torfovviska, dym iitrudnial akcjij gasnicza do tego stopnia, ze poszczegolne straze tracity
kontakt mitjdzy sobtp Scittgni^to jednostki Strazy Pozamych z kilku wojewodztw, udziat w
gaszeniii bralo ponad 1000 osob. Ogien rozprzestrzenial si^ tak szybko, ze omai nie doszlo
do tragedii - okr^zona morzem plomieni, oslepiona dymem jednostka szczycienskiej Strazy
Pozarnej z iiaj wyzszym trudem wyiAvala sitj z ogniowej pulapki. Calti noc gaszono pozar we

wsi Riisek (gin. Dzwierziity) z 4 na 5 pazdziernika 1950 rokii. Pol wsi poszlo z dymem.
4 lutego 1950 rokii Sejm uchwalit tistawq o ochronie przeciwpozarowej i jej organi-

zacji. Weszly do uzytkii takie pojqciajak: straz zawodowa, straz ochotnicza, strazprzymu-
sowa. Ustawq powotano centralny organ ochrony przeciwpozarowej paristwa - Komend?
Glownt^ Strazy Pozarnych. Utworzono Komendy Strazy Pozarnych przy Prezydiach Rad
Narodowych. Niestety, ustawa nie precyzowala powitizah organizacyjnych pomi^dzy ko-
mendc\ a jednostkami OSP. Pomimo tego komendy powiatowe realizowaly niezmiennie
caly szereg dzialah na rzecz OSP, przede wszystkim szkolenie, pomoc w zakresie sprzQto-
wym i technicznyin.

Takze w Szczytnie na bazie istniejitcego juz Powiatowego Pogotowia Pozamiczego
i OSP zorganizowano Powiatow^ Komend? Strazy Pozarnych, ktorej komendantem zostal
porucznik pozarnictwa Kazimierz Krolak. Podporz^dkowanie OSP administracji pan-
stwowej nie bylo zbyt korzystnyin pomyslem. W nie zaklocontt dotychczas pracQ OSP za-
czqla siQ niieszac polityka. PrzysttyDiono do zakladania podstawowych organizacji partyj-
nych PolskieJ ZJednoczonej Partii Robotniczej. Nowa ustawa pozwalata Komendzie Po-
wiatowej ingerowac w sprawy OSP. Wielu zastuzonych, oddanych sprawie, dzielnych
naczelnikow OSP odeszlo lub usuni^to ich za to, ze byli dobrymi gospodarzami, ale nie
przystajt\cymi do nowych czasow. Nastt^pil regres w dzialalnosci OSP, ustal doplyw
ochotnikow, doswiadczeni ludzie opuszczali szeregi.

Dziqki staraniom delegatow Krajowego Zjazdu Ochotniczych Strazy Pozarnych z
28 grudnia 1956 rokti zostal przywrocony zwi;\zek, ktoremu minister spraw wewnQtrz-
nych na inocy rozporz;\dzenia nadat status stowarzyszenia wyzszej uzytecznosci. Z cza-
sem Ochotnicze Straze Pozarne zdolaly odzyskac swojcidawnq.autonomiQ i prestiz na wsi.

Tak wiqc w 1957 roku, po pazdziernikowej „odwilzy", Zwi;\zek Ochotniczych Stra
zy Pozarnych wznowit swoJei dziatalnosc. Prezesem Zarzttdu Oddzialu Powiatowego OSP
zostal Eugeniusz Cieslak. Zarzttdowi podlegaly organizacyjnie wszystkie OSP, dzialajc\ce na
terenie powiatu. Komenda Powiatowa OSP zajtjla siQ szkoleniem, profilaktyk% doposazaniem
w sprzQt i sprawaini administracyjnymi. A dokladniej do zadah Komendy nalezalo m.in.: orga-
nizowanie szkolenia dla czlonkbw i funkcyjnych OSP; organizowanie cwiczeii; delegowanie
czlonkow OSP na kursy przygotowawcze w osrodkach szkolenia; branie udziahi w zebra-
niach; kontrolowanie stanu bezpieczehstwa pozarowego instytucji i zakladow pracy, a takze
indywidtialnych gospodarstw rolnych; organizowanie propagandy przeciwpozarowej;
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wspofpraca z gromadami i gminami; szkolenie zespolow kontrolnych, powolanych pi"zez
gromady i gminy do kontroli indywidiialnych gospodarstw rolnych.

W tym czasie kierowcy OSP pobierali wynagrodzenie w Komendach Powiatowych
na podstawie umow o prac^. Komendy byly utrzymyvvane z budzetu powiatovvego. Srodki
przeznaczane na utrzymanie strazy czy wynagrodzenie strazakow zawodowych zalezaiy
od pewnej przypadkowosci albo inaczej ukladow, jakie iciczyly komendanta powiatowego
Strazy Pozamych z przewodniczqcym powiatowej rady. Byly tez gratyflkacje pieniQzne z
fiinduszuprewencyjnego dla wyrozniajqcych sIq strazakow zawodowych i cztonkow OSP.
Ten fundusz Komendy Powiatowe otrzymywaty z Powiatowego Inspektoratu Pahstwowe-
go Zakladu Ubezpieczen.

Owczesne prawo z kolei dla cztonkow OSP przewidywalo przyznawanie tzw. uig w
podatku czy swiadczeniach na rzecz funduszu gromadzkiego, np. za; prowadzenie kontro
li stanu bezpieczenstwa pozarowego w ramach zespolow kontrolnych; uclzial w akcjach
ratowniczo-gasniczych; czynny udzial w kursach, szkoleniach i cwiczeniach (na wezwa-
nie Powiatowej Komendy Strazy Pozarnych); dostarczanie transportu dla potrzeb OSP
(dotyczylo osob wyznaczonych, tzw. podwody).

Pracownicy Komendy pi"zeprowadzali szkolenia zespolow kontrolnych, nadzorowali ich
pracq w terenie oraz sprawdzali prawidtowosc uzupelniania dokumentacji. Niezaleznie od ak-
cyjnego charakteru wspolnej dzialalnosci kontrolnej jednostki OSP prowadzily kontrole indy-
widualnych gospodarstw rolnych w ramach stalego nadzoru prewencyjnego. Cztonkowie OSP
mieli przydzielone gospodarstwa do kontroli, a rezultaty odnotowywano w dokumentacji. Przy
usterkach podawano tenniny ich usuni^cia, potwierdzone podpisem wlasciciela lub uzytkow-
mka obiektu. Tego rodzaju zorganizowane dzialania powodowaly wsrod spoleczehstwa roz-
maite reakcje. Wiesc o kontroli miejscowosci zazwyczaj szybko siq roznosila. Bywalo, ze wies
nagle wyludniala siq- w gospodarstwie nie bylo z kim rozmawiac. Odczytywano za to na furt-
kach tabliczki: „Uwaga zly pies" -jako ostrzegawcze, az do groznych: ,,Uwaga bardzo nei'wo-
wy pies! Czasami za zamkniqtymi oknami poruszaly siq firanki...

Roznie mozna oceniac te akcje kontrolne. Wiele razy zwracano sprawdzanym
uwagq na nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, bardziej krnr\br-
nych karano mandatami, a nade wszystko duzo pisano, aby bylo co podsumowac na spo-
tkaniu z wladzami. Kosztow takich przedsiqwziqc, cz^sto zakrojonych na duzq skalQ, nie
brano pod uwagq.

Przy kohcu dziesi^ciolecia intensywnie elektryfikowano wies. W remizach instalo-
wano syreny elektryczne. Te przyrzE^dy, przerywaje^ce nagle cisz^, b^d^ zawsze oznajmia-
ly zagrozenie, ale i szans^ na szybkq^pomoc i ratunek. Rozwoj przemyslowy krajii, wzrost
liczby ludnosci, a co za tym idzie powi^kszenie zagrozenia pozarowego wymuszal spraw-
niejsze dzialania, a te z kolei - stale modernizowanie srodkow Iticznosci. Istniala jtiz
wprawdzie calodobowa Iricznosc telefoniczna, ale w 1962 roku na uzytek Strazy Pozarnej
weszly radiotelefony. Ten nowoczesny srodek l^cznosci pozwalal na szybkie wezwanie
dodatkowych sil w razie wi^kszego zagrozenia. Okazal siq on szczegolnie przydatny na
terenach wiejskich i lesnych, gdzie inne srodki l<\cznosci nie istnialy. W powiecie szczy-
ciehskim, w ktorym ponad 40% powierzchni stanowii^ lasy, nowy srodek Iqcznosci miat
kapitalne znaczenie.

Na przelomie lat 50. i 60. powstawaly liczne Zakladowe Ochotnicze Straze Pozar-
ne. Zagrozeniom mozna skutecznie przeciwdzialac reagujc\c lokalnymi, przeszkolonymi,
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wyposazonymi w podstawovvy sprzqt gasniczy, oddzialami zakladowymi. zawsze na
miejscu w odioznieniu do stacjonujqcych wiele kiloinetrow dalej ochotnikow czy zawo-
dowcow. W tym kieriinku podejmowaiy dzialania Komenda Powiatowa Strazy Pozamej
wraz z dyrekcjii Powiatowego Inspektoratu Panstwowych Gospodarstw Rolnych. Dyrek-
torow i kierownikow tych zakladow agitowano do tworzenia ZOSP. Osi^niqto szybko
pomyslne rezullaty. Komenda rozpocz^ta systematyczne szkolenia, ktore zazwyczaj
odbywaly siq przy okazji kontroli prewencyjnych. Jednostki te z powodu wyposazenia w
odziez ochronnq, kombinezony, watowki (waciaki) i gumiaki poczqtkovvo byly w korzyst-
niejszej sytiiacji.

Lata 1 959 -1978 to okres rozkwitu Strazy Pozarnych. Obok mqskich druzyn OSP za-
czqly powstawac mlodziezowe i zenskie druzyny, ktore gorliwosciqw szkoleniu i w akcji
staraly siq dorownac driizynom irajskim. Komendantem Powiatowej Strazy Pozarnej w
Szczytnie zostal 16 griidiiia 1959 rokii Edward Sarnicki, doswiadczony strazak. Honoro-
\vq funkcjQ prczesa Powiatowego Zarzqdu OSP pelnil w latach 1961-1969 Kazimierz
Wroblewski. przewodniczqcy Powiatowej Rady Narodowej w Szczytnie, co podnosilo
prestiz OSP i profitowalo dbalosciq o zaopatrzenie w sprz^t gasniczy. Nastqpcq, na tej
honorowej liscie - w latach 1969-1975. byl inzynier Ludwik Narewski, zastQpca naczel-
nika powiatu Szczytno. Kladi on diizy nacisk na rozwoj zenskich i mlodziezowych druzyn
pozarniczych. Potrafll dzi^ki swoim umiejqtnosciom stworzyc dobrq wspolpracq w zakre-
sie ochrony przeciwpozarowej. Nigdy nie bylo kontrowersji miqdzy szczycienskq zawo-
dowq a ochotniczymi strazami w terenie.

Jak bylo to na czasie, swiadczy rejestr pozaiow z tego okresu - kilkaset akcji gasni-
czych na terenach wsi i w lasach. Nie oszcz^dzal „czerwony kur" i miast: 48 godzin
gasilo kilkana.scic sekcji strazy pozar, ktory wybuchl w ..Lenpolu" w Szczytnie wieczo-
rem 19 lipca 1969 roku. Oprocz Strazy Pozarnych ze Szczytna i okolicy walkQ z ognietn
w.sparly zawodowe straze pozarne z Nidzicy i Olsztyna. Splon^ly stodoly z wloknem i slo-
mq Inianq oraz dwa silosy z pazdzierzami. Plomienie strzelaly kilkadziesiqt inetrow w nte-
bo. Tylko energiczna i odwazna akcja strazakow uratowala fabryksj przed calkowityrn zni-
szczeniem. Luna pozaru widoczna byla z odleglosci kilkudziesiqciu kiloinetrow.

Nie mniej grozny pozar wybuchl 21 lutego 1971 roku w szczyciehskiej Fabryce Mebli.
Ptonqla glowna hala produkcyjna. O uratowaniu hali nie bylo mowy, najwazniejszq sprawq
byla lokalizacja ognia. Sqsiednie obiekty fabryki pelne byly latwopalnych materialow, a zwla-
szcza chemikaliow. Gdyby ogieii do nich dotarl - mialoby to nieobliczalne nastgDStwa. I tym
razem dzi^ki odwadze i umiej^tnosciom strazakow, udalo si? zapobiec najgorszetnu.

Duzym wydarzeniein w Szczytnie byly zawody ubranych w mundury strazackie ko-
biet w maju 1975 roku podczas przekazania sztandarow dla OSP Dqbrowy i Dzwierzuty.
Wystqpowaly 4 kompanie: jedna zehska i trzy m?skie, jednolicie uinundurowane.

To tylko kilka zdarzeh z zycia Strazy Pozarnej w Szczytnie, oprocz nich setki inter-
wencji w miescie, powiecie, wojewodztwie, a takze w sqsiednich wojewddztwach.

Powiat szczyciehski wzbogacil si? w latach siedetndziesiqtych o wiele nowych,
wzniesionych przy cz?sciowej tylko poinocy wtadz, budynkow OSP. Pobudowano okaza-
le, wygodne remizy ze swietlicami w OSP: Dqbrowy, Dlugi Borek, Nowe Kiejkuty, Wiel-
bark, Jedwabno, Grom, Gisiel, Trelkowo, Linowo, Plozy, Szymany, Gawrzyjalka i Zabie-
le. Za pahstwowe pieniqdze kupowano z reguly tylko materialy budowlane. Transport,
budowa i wykoiiczenie obiektu byly dzielem strazakow.
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Zawody byty pokazein, ale i sprawcizianem wyszkoienia i sprawnosci bojowej. Urz£i-
dzano je dla Zawodowych Strazy Pozarnych w Olsztynie i w Ostrodzie co 2-3 lata, dla OSP
w gminach co rok. Rywalizacja byla ostra, zawziqcie walczono o dobre lokaty. Bye stiaza-
kiem w owych czasach byio spraw^ honoru, m^stwa i odwagi. O udanych akcjach gasni-
czych dhigo mowiono w okolicy, ich uczestnicy byli bohaterami dnia. Oprocz dmzyn rriQ-
skich, takze zenskie i miodziezowe druzyny pozarnicze w wielu wypadkach dzielnie sobie
poczynaty. Byty miejscowosci, gdzie w OSP byly cale, wieiopokoleniovve rodziny. W OSP
w Miqtkich ojciec by! prezesem, zona dowodc;}, druzyny zenskiej, corka i dwoch synow w
druzynach mtodziezowych. W rodzinie Kowalskich - ojciec by! naczelnikiem, zona i dwie
corki w druzynie zenskiej; podobnie w rodzinie Kujtkowskicb - in^z, zona i dwoch synow w
strazy. W Rahsku, w rodzinie Pozdzialow, ojciec by! prezesem, syn naczelnikiem, pi^ciu
synow i cztery wnuczki w OSP. Podobnie bylo w Swiijtajnie, Kiejkutach, Wielbarkii, Diibro-
wach, Wesolowie, w Romanach i wielu innych wsiach. Ochotnicza Straz Pozarna byla nie
tylko organizacj^ obrony przed ogniem, ale tez wychowawcti mtodych pokoleh.

1 wszystko byloby dobrze, gdyby nie fatalna reforma administracyjna. Od 1 czerwca
1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzial administracyjny. Pozostawiono stopieh woje-
wodzki i gininny, ktory istnial od 1 stycznia 1972 roku, ale zlikwidowano powiaty. W miejsce
dotychczasowych 17 wojewodztw dokonano rozdrobnienia i utworzono 49, tym samym po-
woduj^c zmiany ich granic. Powierzchnia wojewodztwa zostala zredukowana o ok. 42%, tj. do
12 300 km-. Z chronionego przez nasz^ straz obszam wyktczona zostala gmina Rozogi. Wiqk-
szosc mieszkahcow, a tym samym slrazacy, od poczcitku nie mogli siq pogodzic z now^ sytua-
9)4 przyl^czenia do wojewodztwa ostrolqckiego. Wzgl^dy kulturowe, mentalnosc ludzi skla-
nialy do zwi^zkow z tym terenem i sztucznie ustalone granice tego nie zmienily.

Likwidacja powiatu spowodowata rozwitizanie Komendy Powiatowej oraz instytu-
cji spotecznej, tj. Oddziatu Powiatowego Zwitizku Ochotniczych Strazy Pozarnych. Usta-
wa z 12 czerwca 1975 roku o ochronie przeciwpozarowej stala siq nowym aktem pra-
wnym, regulujc^cym funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpozarowej. Zasttyjila
ustawQz 13 kwietnia 1960 roku po piqtnastu latachjej obowic\zywania.

Wydarzeniem dla zawodowej kadry pozarniczej bylo wydanie dekretu o sluzbie pozar-
niczej. W mysl tego aktu dotychczasowi czlonkowie Korpusu Technicznego Pozarnictwa
stall si^ funkcjonariuszami pozarnictwa. Dekret ustalal zarowno zasady mianowania, jak i
zwalniania ze stanowiska oraz prawa i obowi^zki funkcjonariuszy. W Szczytnie powstala
Komenda Rejonowa Strazy Pozarnej, obejmujcica swoim dzialaniem obszar 6 gmin i miasto
Szczytno. W gminach powolano zarz^dy gminne Zwi^zku Ochotniczych Strazy Pozarnych i
jeden Zarz^d Miejsko-Gminny w Szczytnie do dziaiaii w tym obr^bie. Reforma administra
cyjna nie wplyn^la na stan liczbowy OSP. Komenda Rejonowa Strazy Pozarnych sprawowa-
la w dalszym ci^u nadzbr i konserwacjsj nad sprz^tem znajdujqcym sIq w wyposazeniu
OSP. Pracownik KRSP rozliczal zuzycie paliwa, eksploatacj(j sprzQtu, udzielal instruktazu.
Dzialalnosciti OSP kierowali prezesi zarzcidow gminnych OSP na swoim terenie.

Komendantem Rejonowym Strazy Pozarnych, a jednoczesnie komendantem Za
wodowej Strazy Pozarnej (takq, nazw^ przyjqla nowa jednostka) w Szczytnie byl w la-
tach 1978-1984 kapitan pozarnictwa Adam Osihski, ktory poza oczywistymi obowitiz-
kami utrzymywal dawn^ wi^z z OSP rozumiejtic, ze ochotnicy s^ scislti rezerwi\ strazy
zawodowej. Organizowat szkolenia, zabiegat o sprzqt. Zawodowa Straz Pozama w Szczytnie
byla juz siln^ jednostk^gasnicz% w ktorej sluzylo 28-30 osob, wyposazon^ w liczny, choc troch?
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przestai"zat\' spiv.ijt. 5 wozow bojowych strazy, 2 zapasowe pompy wodne i inny specjalistyczny
sprzijt gasniczy oraz dobfze vvyszkolona zaloga byly sil% ktora mogla siq skutecznie zmierzyc z
ogniem. Jednym z takicb dzialan na duzq skal^ bylo gaszenie pozaru mlyna w Pasyiniu 14 maja
1981 roku. Dzi(jki spravvnej akcji Zawodowej Sti-azy Pozamej ze Szczytna pod dowodztwem
komendanta Adama Osinskiego, grozna sytuacja zostala opanowana, pozar ugaszono ratuj^c
przed zniszczeniem niienie wielkiej wartosci. Wojewoda olsztynski specjalnym pismem podzi?-
kowat i pi-zyznal nagrody pieiiicjzne komendantovvi i biorjicym udzialw akcji strazakom.

Panstwowa Roszarnia Lnu i Konopi - takj^ oficjalnji nazw^ nosily pi-zez pierwsze lata
po wojnic Zaklady Pi zciworstwa Lnu \v Szczytnie. Wladze polskie odziedziczylyj^ w stanie
kompletnej dewaslacji. W 1945 roku ruszyla odbudowa zakladu nazwanego popularnie
„Roszarnirf. a w kwietniu 1946 roku zaklad dal pienvszq produkcj^. Do Zakladow Prz?-
dzalniczych vv Zyrardowie. konwojowane pi-zez pracownikbw, odjechaly pienvsze wagony
z wtoknem. Roszarnia byta zakladem o bardzo wysokim stopniu zagrozenia pozarowego;
zorganizowanic sprawnej Strazy Pozarnej stalo si? z czasem bezwzgl^dnqkoniecznosciti. W
1950 roku z inicjalywy pracownika zakladu. druha Jozefa Kusztala (od 1943 roku dzialacza
Ocbotniczych Strazy Pozarnych), povvstala vv „Roszarni" OSP, a vvkrotce potem Zawodowa
Straz Pozama. .lej koniendantem zostal pomcznik pozarnictvva Jan Swiderski.

Zaklad rozbudovvyvvano i zaczqto produkovvac nowe vvyrobv. W 1962 roku urucho-
miono novvoczcsnii \vytvv6rnitj plyt pazdzierzovvych; pracovvalo w nim wovvczas okolo
800 osob. W tym czasie przyJiU nowii nazvvtj: Panstwovve Zaklady Przemyslu Lniarskiego
..Lenpol". W Zakladovvej Zawodowej Strazy Pozarnej pracovvalo ponad 20 osob vv syste
mic 12 X 24 godziny. Oprocz zawodowej istniala tu takze Ochotnicza Straz Pozarna, ktorej
zadaniem byla pomoc ZZSP vv razie vvicjkszego zagrozenia.

Poczigkowo wyposazenie strazy bylo mizerne. Podstawovvy sprz^t gasniczy stano-
wily drabiny, bosaki, toporki itp. oraz trzy motopompy strazackie. Te na miejsce zdarzenia
dowozono wozkami akuniulatorovvymi. Dopiero w 1971 roku zakupiono strazacki woz
bojowy Star-25, a w dwa lata pdzniej drugi.

W ramach zle rozumianej oszcz^dnosci w 1967 roku rozwiqzano ZakladowiiZawodowti
Straz Pozamip Jak pozorna byla to oszcz(jdnosc, przekonano si^ w niecale dwa lata pozniej. 19
lipca 1969 roku wybucht w PZPL ..Lenpol" grozny pozar. Tylko dziqki vvielkieinu poswi?ce-
niu i vvysilkowi strazakow, zadysponovvaniu posilkovv z calego povviatu, a navvet z Olsztyna i
Nidzicy, udato siQ pozar opanovvac. Straty byly vvielkie, spion^ly dwie szopy z vvloknem, kilka-
set ton pazdzierzy, czijsciovvo wytwornia plyt pazdzierzowych, uszkodzeniu ulegly silosy.
Straty vvielokrotnie przekroczyly oszczqdnosci, jakie zyskal ..Lenpol" na likvvidacji Strazy
Pozarnej. Wkrotce po pozarze reaktywovvano Zakladowci Zawodowc^Straz Pozam^.

Bogaty vv vvydarzenia byl rok 1972. Zaloga „Lenpolu", najvviqkszego wowczas za
kladu pracy w Szczytnie, ufundovvala dia zakladovvej OSP sztandar, ktory w maju 1973
roku uroczyscie przekazal na Placu Juranda naczelnik powiatu Antoni Stabrowski. Nie-
mniej waznym vv tym czasie vvydarzeniem bylo povvstanie z inicjatywy dh Jozefa Kuszta
la, prezesa Zarz^du Zakladovvej OSP i komendanta ZZSP Stanislavva Koniecpolskiego -
orkiestry strazackiej. Orkiestra ta usvvietniala przez dtugie lata swoimi wystQpami swi^ta
panstwowe, zawody strazackie i pogrzeby, brala udzial w konkursach orkiestr strazackich
na terenie wojewodztvva olsztynskiego, m.in. w Elku w 1974 roku.

W 1975 roku OSP i ZZSP przy PZPL ,,Lenpol" mialy swoje wielkie dni, zdoby-
wajtic II miejsce na Wojevvodzkich Zavvodach Zavvodovvych Strazy Pozarnych w Ilawie.
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W 1983 roku OSP przy PZPL „Lenpol" organizuje zenskci druzyn? strazack^, ktora juz w
rok pozniej zdobywa II iniejsce na Wojewodzkich Zawodach Pozamiczych w Ostrodzie.
Straze Pozarne przy PZPL „Lenpoi" braly takze udzial w gaszeniu wielkich pozarow na
terenie miasta i powiatu. Z wiqkszych wymienic nalezy pozar w Fabryce Mebli w Szczyt-
nie w I97I roku i pozar mlyna w Pasymiu w 1981 roku.

Zakladowe OSP istnialy takze w innych flrmach, takich jak Fabryka Mebli, Tartak
czy poza miastem w „Kalafonii" w Spychowie, a w okresie najvvyzszego rozwoju w blisko
20 zakladach rolnych. W wiqkszosci takie jednostki posiadaly na wyposazeniu motopom-
py M 8/8 (jedn^ lub dwie, tzw. emki - „M 1", „M 2").

Kadra kierownicza Komendy Rejonowej Strazy Pozarnych w Szczytnie
(1988 rok)

Od 1 sierpnia 1988 roku do pracy w Komendzie Rejonowej Strazy Pozarnych na sta-
nowisko komendanta przychodzi mjr poz. inz. Jozef Zajitczkiewicz. Wyzsz£}_ Oficerskri
Szkolq Pozamicz^ w Warszawie ukohczyl w 1976 roku. Jako podporucznik pozamictwa
podj^l pracQ w Osrodku Badawczo-Rozwojowym Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie
koto Otwocka. W 1982 roku przenidst siq do pracy w Komendzie Rejonowej Strazy Pozar
nych w Kqdzierzynie-Kozlu w woj. opolskim, na stanowisko zastQpcy komendanta rejono-
wego. Szczytno otworzyto szansq na awans jako komendanta i tak si^ stalo zgodnie z woht
owczesnego komendanta wojewodzkiego w Olsztynie, plk. poz. Stanislawa Mikulaka.

W tym samym czasie w sukurs przybywajrt ml. chor. poz. Jacek Matejko i ml. chor. poz.
Janusz Zyra, obaj po ukohczeniu Szkoly Chorqzych Pozamictwa w Poznaniu. Pierwszy zostaje
dow6dcc\ plutonu i wspdlnie ze starszym inspektorem ds. operacyjnych chor. poz. Tadeuszem
Drozdem kieruji^dziatalnoki<tZawodowej Sftazy Pozamej, dmgi obejmuje stanowisko starsze-
go inspektora ds. technicznych. PrewencjEikiemje starszy inspektor chor. poz. Krzysztof Bogusz,
kwatermistrzem jest starszy inspektor chor. poz. Jerzy Popkowski, ksi^owri kpr. poz. Flelena
Baldyga, a sprawy organizacyjne prowadzi plut. poz. Anna Kaszubska. St. ogn. Henryk Pi^zygod-
da odpowiada za sprawne funkcjonowanie sprz^tu silnikowego - ma nadz6r nad kierowcami.
Magazynierem jest st. ogn. poz. Franciszek Szutkiewicz. Dowodcami zmian si^: 1 - ogn. poz.
Boguslaw Dubielecki, 11 - st. ogn. poz. Krzysztof Miei:zejewski, III - st. ogn. poz. Mieczyslaw
Jachimowski. Komendant dysponuje zalog^^ skladaj^Cci si^ z 41 osob i sprzQtem specjalistycz-
nym, ktdre mog^sprostac wyzwaniom,jakie niesie ze sobE], zagrozenie pozarowe terenu.

ZachodzEtce zmiany spoleczne kohca lat osiemdziesi^tych sugerowaty istnienie innych
rozwiqzah w zakresie funkcjonowania strazy. Takze komendant (1990 r.) wypowiadat si^ w
opracowaniach analitycznych na temat nowych rozwicizah strukturalnych. Z wielu koncep-
cji powstajqcych w srodowisku zawodowym zaczqta wylanitic si? nowa ustawa strazacka.

Kadra kierownicza Komendy Strazy Pozarnych w Szczytnie w latach 1950-1988

ppor. poz Kazimierz Krolak 1950-1955,
ppor. poz. Marian Bulski 1955-1957,
ppor. poz.Stanislaw Mikulak 1957 (p.o. komendanta).
ppor. poz. Jan Swiderski 1958-1958 (p.o. komendanta).
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r
ppor. poz. Benedykt Remlinger 1958 (p.o. komendanta),
ppor. poz. Edward Sarnicki 1959-1978,

kpt. poz. Adam Osiiiski 1978-1984,
ml. chor. poz. Tadeusz Drozd 1984 (p.o. komendanta),
ppor. poz. inz. Marek Lipka 1984-1988
ppor. poz. mgr inz.Witold Zborowski 1988-1988 (p.o. komendanta)
mjr poz. inz. .lozef Zajq^czkiewicz 1988-do dzisiaj.

Straz pozarna w III Rzeczypospolitej

Od I stycznia 1990 rokii, w wyniku wielkich przemian spolecznych, Polska Rzecz-
pospolita Ludowa stala si^ ponownie RzeczpospolitJ}, Polskci. Zmiany ustrojowe objqly
takze Ochotnicze Straze Pozarne przez wprovvadzenie: „Ustawy o samorz^dzie terytorial-
nym" i „Ustawy o podziale zadan i kompetencji". Na iirzQdy gminne spadt obowi^zek
utrzymania strazy ocbotniczycb, m.in. zapewnienie bazy lokalowej, srodkow transportu,
sprzQtu silnikowego, alarmowania, srodkow Ij^cznosci oraz wyposazenia do prawidlowe-
go funkcjonowania jednostek.

W 1991 roku rozpoczynajct si^ spodziewane duze zmiany organizacyjne w srodowi-
sku strazackim. Wchodz^ w zycie ustavvy: z 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz.U. nr 88, poz. 400) i z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. nr 8 I, poz. 35 1). Dotychczasowe jednostki organizacyjne ochrony przeciwpozaro
wej zostajit rozwictzane, a w ich miejsce utworzono Panstwowii Straz Pozarn^. Ustawa
zobowicj.zata Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej do utworzenia w ci^u trzech lat
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.

Otoz obecnie Straz Pozarna ustawowo nie tylko gasi pozary i broni ludzkiego zycia,
ale ma tez obowiftzek dbania o ochronq srodowiska naturalnego. Nowoczesna technika
stwarza tyle zagrozen, ze dzisiejsi strazacy muszjtbyc fachowcami wysokiej klasy i radzic
sobie nie tylko z ogniem, ale rowniez w wyciekiem benzyny czy tez substancji chemicz-
nych z rozbitej cysterny, powodzi^, zawaleniem si? domu, wybuchem gazu czy tez z
oswobodzeniem pasazerow, uwi?zionych w rozbitym samochodzie.

Z dniem 1 lipca 1992 roku powolano Komend? Rejonow<iPanstwowej Strazy Pozar
nej w Szczytnie, ponadto w siedzibie Komendy - Jednostk? Ratowniczo-Gasnicz^ PSP i
drugq, w Nidzicy (po rozwiqzaniu Komendy Rejonowej Strazy Pozarnych w Nidzicy).
Dzialaniem obejmuje obszar 10 gmin: Szczytno, Jedwabno, Wielbark, Dzwierzuty, Pa-
sym, Swi?tajno, miasto i gmina Nidzica, Kozlowo, Janowiec Koscielny, Janowo. Chroni
obszar 2127 km- (1169 km- - Szczytno i 958 km- - Nidzica), na ktorym mieszka 100,5
tysi^ca mieszkancow (63,5 tys. - Szczytno i 37 tys. - Nidzica). Zatrudnia 82 strazakbw.

Komendant kieruje jednostktt przy pomocy zast?pcy, a komorkami organizacyjnymi
Sit; samodzielna sekcja planowania operacyjnego wraz z rejonowym stanowiskiem kiero-
wania; samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczycli; samodzielne stanowisko
ds. organizacyjnych; samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia.

Komendantem wojewodzkim PSP zostal powolany st. kpt. poz. inz. Grzegorz Kniefel.
Komendantem rejonowym PSP w Szczytnie zostal ml. biyg. poz. inz. Jozef Zaj^czkiewicz.
Dowodc^ Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Szczytnie zostal asp. poz. Jacek Matejko,
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a w Nidzicy - bryg. poz. mgr inz. Waldemar Ulatowski (dotychczasowy komendant rejo-
nowy SP).

Po trzyletnim okresie funkcjonowania Paiistwowej Strazy Pozarnej Komendant
Glowny PSP wykona} nalozone zadania i z 1 stycznia 1995 roku powolal do zycia Krajo-
wy System Ratowniczo-Gasniczy. W celu utworzenia KSR-G, Komenda Rejonowa PSP
sugerowata jednostki do ukladu, a nast^pnie uczestniczyla w podpisywaniu porozumien
pomiqdzy Komendantem Rejonowym PSP, urzqdami gmin i OSP. Ten proces przebiegal u
nas nastQpuj^co; rok 1994: styczen-czerwiec - nowe wytyczne, analizowanie mozliwosci
wl^czenia do KSR-G poszczegolnych jednostek; lipiec - rozmowy z zarzqdami OSP, sa-
morz^dami o wyrazenie zgody wlciczenia podleglych jednostek OSP do KSR-G; grudzien
- zawarcie porozumien z wojtami w sprawie wl^czenia jednostek OSP do KSR-G; 19
maja 1995 roku - decyzja Komendanta Gownego Panstwowej Strazy Pozarnej o wlt^cze-
niu jednostek OSP do KSR-G.

W ten sposob do KSR-G wlt^czone zostaly jednostki OSP: Pasym, Dzwierzuty,
Swiqtajno, Lipowiec, Wielbark, Jedwabno.

Alarmowy System Powiadamiania DSP jest przeznaczony do zdalnego i selektyw-
nego wl^czania syren alarmowych, zainstalowanych w remizach strazackich. System ten
moze bye zastosowany przy koniecznoki selektywnego wywolania radiostacji. Sygnal
zai^czania syreny strazackiej w OSP jest nadawany z Rejonowego Stanowiska Kierowa-
nia, gdzie dyspozytor decyduje, ktorei OSP nalezy zaalarmowac. W tym celu uzywa radio
stacji bazowej, pol^czonej ze stacj^ selektywnego wywolania, ktore realizuj^ zahiczenie
syreny alarmowej. W ten sposob „zbi6rka" druzyn OSP jest znacznie sprawniejsza, z moz
liwosci^ nawi^zania „fonicznej" l^cznosci z oficerem RSK.

Przyjqta strategia przyniosta wymierne efekty w 1996 roku. Na mapie rejonu zaistnial i w
rzeczywistosci funkcjonowal system DSP w nast^puj^cych jednostkach OSP: Pasym, Dzwie
rzuty, Swiqtajno, Spychowo, Lipowiec, Szymany, Wielbark, Wesolowo, Jedwabno, Kot.

Od 1992 roku w wojewodztwie olsztynskim wykreowano zwyczaj sporztidzania
kronik Komend Rejonowych PSP (rocznych). Sposob ich redagowania pozostawiono w
gestii tw6rc6w. Powstaje duzo ciekawych opracowan. Przeciez zycie zawodowe niesie ze
sob^wiele atrakcji, ale i codziennosci. Wszystko to na pewno warto zatrzymac w obiek-
tywie aparatu fotograficznego, opisac i zachowac w pamiqci. Dlatego jest tarn miejsce na
uroczystosci, obchody, spotkania, zawody sportowe, wspolzawodnictwo, przedsiqwzi^cia
- racjonalizacje, remonty budynkow, tworczosc.

Wazniejsze wydarzenia z dziaialnosci Ochotniczych Strazy Pozarnych
w Szczycienskiem

Duza jest skala zrdznicowania wyposazenia Ochotniczych Strazy Pozarnych w tere-
nie, ktdre podlegaj^ gminom. Urz^dy gminne nie maj^ po prostu pieni^dzy na zakup dro-
giego, specjalistycznego sprzQtu.

Od 1992 roku wprowadzono, zgodnie z ustaw^ z 1991 roku, now^ organizacj^
Strazy Pozarnych. Nie odpowiada ona oczekiwaniom strazakow na miarq wykonywa-
nych zadaii. Koniecznosc utrzymania OSP z gminnej kasy szybko okazala si^ zadaniem

114



przekraczajiicyni mozliwosci fmansowe gmin. Powstaje problem naboru mlodziezy do
OSP. Nawet w spolecziiosci wiejskiej zanika powoli miqdzyludzka solidamosc wspolnej
obrony przed vvspolnym wrogiem. Ocliotnicze Straze Pozame przetrwaly wiele trudnych cza-
sow i polilycznych zawirowan. Musimy miec nadziejq, ze obecne skomercjalizowane czasy
nie zniszcz^ icii dorobku.

Z posiadanycii, niestety niekompletnych materialow historycznych postaramy siq
odtworzyc wazne wydarzenia z dziejow Ochotniczych Strazy Pozamych w powiecie
szczycienskim. Swiadonii icb niedoskoiialosci, chcielismy jednakze od czegos zacz^c.
Takze zasugerovvac osobom. ktore identyfikujj}^ si^ ze strazactwem, aby si^nqly do pa-
mi^ci, a jeszczc lepiej do dokumentow i odezvvaly si?: wiem..., mam zdjqcie..., protoko-
}y..., notatki... Bye moze jest to propozycja zlozona zbyt pozno, lecz w wielu wypadkach
moze okaze siij trafni\, tyni bardziej ze dla kontynuacji tradycji zawodowych stanowi, dla
nas zyjticycli, obowiiizek wyJt\tko\veJ rangi.

Poszczegolne Jeditostki si\ awizovvane oddzielnie. W ten sposob zapraszamy do
wspolredagovvania materialow, interesuj.^cych przede wszystkim ogol strazakow, naszych
nastqpcow, ale i tycb. ktorzy zechc£\ zostac strazakami...

OSP SWI^TAJNO

1946 - powstanie jednostki.

1946

—A1 ~ remont remizy.
1948 - uczestnictwo w pocbodzie pierwszomajowym w Szczytnie.
1949 Lidzial w gaszeniu pozaru wsi Faryiiy.
1950 - udzial w gaszeniu pozaru lasu w Nadlesnictwie Kadzidlo;

- jednostka otrzymala motopompq strazackt^.
195 1 ~ Jednostka otrzymala woz bojowy marki „Magims".
1953 - jednostka otrzymala samochod „Star" ze zbiornikiem na wodq.
1964 - I miejsce i zdobycie pucbaru przecbodniego na zawodach powiatowycb

w sporcie pozarniczym;
- powstanie orkiestry dqtej pod kierownictwem Witolda Rosnowskiego.

1964 - orkiestra zdobyla II miejsce w Wojewodzkim Przegl^dzie Orkiestr
Dqtycb w Kqtrzynie.

1966 -jednostka otrzymala sztandar ufundowany przez spoleczenstwo
Spycbowa.

1969 - udzial w akcji gasniczej PZPL „Lenpor' w Szczytnie;
- powstanie zenskiej i mlodziezowej dmzyny strazackiej.

197 1 - udzial w akcji gasniczej Fabryki Mebli w Szczytnie.
1975 - 1 miejsce w konkursie „Gazety Olsztynskiej".
1988 — otwarcie nowej remizy w Swiqtajnie w budynku Urzqdu Gminy.
1995 - udzial piqciu czlonkow druzyny mlodziezowej w mlodziezowym

obozie strazackim w Bad ICreuznacb (Niemcy).
1996 - jubileusz 50-lecia.
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OSP SPYCHOWO

1947 - powstanie jednostki;
- remont remizy.

1949 - udzial w gaszeniu pozani wsi Fai7ny;
- jednostka otrzymala sprzqt gasniczy - pompQ strazackq r^cznt\.

1960 -jednostka otrzymala samochod „Lublin". motopompq i sprztjt strazacki.
1973 - udzial w gaszeniu pozaru tartaku w Spychowie.
1987 — remont i rozbudowa remizy OSP.
1988 -Jednostka otrzymala w6z bojowy „Star-200" GBM.
1992 -jednostka otrzymuje sztandar ufiindowany przez spoleczenstwo Spychowa.
1997 - jubileusz 50-lecia.

OSP JEDWABNO

1946 - 4 maja, powstanie jednostki. Zalozycielami byli: Boleslaw Matiiszewski
naczelnik OSP, Piotr Zalewski, Zygmunt Pienkos.

1947 - odbudowa remizy
1948 - zakupiono samochod „Mercedes-Benz".
1948

-49 -jednostka otrzymala umundurowanie.
1955 - udzial w gaszeniu duzego pozaru lasu w Dluzku;

-jednostka otrzymala samochbd bojowy „Star 25".
1958 - udzial w przegl^dzie OSP woj. warszawskiego.
1969 - udzial w gaszeniu pozaru PZPL „Lenpor' w Szczytnie.
1973 -II miejsce w konkursie „Gazety Olsztyhskiej".
1974 -jednostka otrzymala samochod bojowy „Star 244".
1981 -jednostka organizowala i brala udzial w zawodach rejonowych.
1983 -jednostka otrzymala samochod „ZUK" GLM.
1988 -jednostka otrzymala sztandar ufundowany przez spoleczenstwo

Jedwabna.
1995 -jednostka otrzymala samochod „Star 660".
1996 -jubileusz 50-lecia.

Wspomnicnia Konstantego Dudzihskicgo
- naczelnika OSP Jedwabno (1947-1974)

Wjakich okoUcznosciach zakladano Ochotniczti Straz Poiarnq w Jedwahnie?
Organizatorem pierwszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w .ledwabnie byl

E. Sarnicki z powiatu Szczytno. Boleslaw Matuszewski byl pierwszym Naczelnikiem
OSP. Ja na poczE^tku 1947 roku przeji^lem w swoje rQce OSP, bo wiedzialem, ze Boleslaw
Matuszewski zle prowadzi jednostki. Ochotnicy nie znali zadah ani komend - wowczas w
strazy wszystko bylo robione na tempo - rotami. Nalezalo do tego wrocic.
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W Urztjdzie Gminy zaczqlem pracowac \v 1947 roku. Od tego czasu najbardziej in-
teresuj^ siq jednostkami gminy. Byto to inoje zadanie od mlodszych lat, wynikaj^ce tez z
nakazu pracy. Majqc czas i chqci, i pracq zwi^zanti z pozamictwem, musialem dbac o
wszystko. Po drugie chcialem niesc pomoc ludziom poszkodowanym przez pozary. Chcia-
lem bye piervvszy przy pozarze.

W pracy pomagal mi wojt Szczepan Kulimowski (1948-1950), ktory byl zwic^zany z
pozamictwem. Zarzi\d zmieniat si^ co 4—5 lat. Ja jako „ze!azny" naczelnik, potem komen-
dant zostawalem z roku na rok. Nie miatem zadnych klopotow ani przeszkod w prowadzeniu
jedno.stek. Raczcj vvszyscy byli pi"zycbylni. Decydajj^cy glos wprzydzialesprz^tumialemja,
jednak staralismy siq rozstrzygnqc, ktora jednostka jest najbardziej potrzebuj^ca.

Rada Gminy byla az po Butryny, Natac. Teren by! bardzo rozlegly, drogi brukowane.
Ale wiacaji(^c do poczqtkow. Remiza byla zniszczona przez dzialania wojenne, a po ich
ustaniii, zaj<?ta przez roinika. ktory trzymal w niej zboze. Zmuszono go do wyniesienia si?
gdzie.s indziej i strazacy przyst;\pili do naprawy obiektu we wlasnym zakresie. Nast?pnie
na napraw? remizy mieszkancy przekazywaii niewielkie pienitidze.

Juz w tiakcie lemontu organizowaiismy zabawy, aby za zarobione pieni^dze kupo-
wac materialy, sprz?t i ubrania. Na poczt^tku mielismy pomp? (na saniach) i troch? w?zy,
ktore byly zbiei ane po domacli. Potem byla pompa na wozie konnym, ktorego kola byly
drewniane z metalowymi obr?czami.

Na jakim terenie i czy dzialala tylko jedna OSP?
Jednostka nasza miala do obrony wszystkie wsie na terenie gminy. Juz istniala jednostka

OSP w Kocie, zalozona przez Nidzic?. Kot i Jedwabno do 1955 roku nalezaly do powiatu Ni-
dzica. Zadania wykonywalismy pod nadzorem Komendy Powiatowej w Nidzicy, gdzie byla
straz zawodowa. W 1947 roku jednostka liczyla 22 strazakow i z roku na rok wi?cej do niej
wst?powalo. Nalezeli tylko m?zczyzni dorosli, o mlodziezy nie bylo w ogole mowy. W 1949
roku nasza jednostka zakupita samochod pozamiczy Mercedes-Benz. Za mojti namow^ i dzi?-
ki Komendzie Powiatowej Strazy Pozarnej w Nidzicy powstala w 1947 roku OSP w Burdtigu.

W 1956 roku ochotnicy otrzymali sprz?t - motopomp?, w?ze parciane, ci?zkie, gru-
be o srednicy 75 i 52. Bylo ich po pi?c sztuk. Na miejscowosc wystarczajtico. Prtidownice
poniemieckie. Mundury zostaly zakupione przez samti jednostk? i gmin?. Pieni^dze po-
chodzily z fimduszu rozwoju rolnictwa. Przed rokiem 1980 jednostka otrzymala samo
chod Zuk, ktory eksploattije do dzisiaj. W Nowym Dworze jednostka powstala w 1948
roku. Samochod mogla otrzymac w latach 1960-1965. Motopompy zakupione byly w la-
tach 1956-1960 przez komend? w Nidzicy - sprz?t polski.

W swej dziatalnosci wyroznial si? drub Bielski. Obecnie dzialalnosc jednostki
nadzoruje drub Stanislaw Lemahski, ktory wsti\pi} w szeregi w 1968 roku. Od 1977 roku
jest w Zarztidzie jako prezes, a od 1990 roku naczelnikiem. Jest czlonkiem Zarz^du Gmin-
nego ZOSP. Wyrozniony zlotym medalem „Za Zaslugi dla PozarnicUva".

Jakie dzialania reaiizowala OSP?
Prewencja - zabezpieczenie przeciwpozarowe, zeby ludzie szanowali i przestrzegali

przepisy zwitizane z ochronq pi^zeciwpozarow^. Byly pizeprowadzane kontrole dobrowolne
przez strazakow w celu wskazania nieprawidlowosci w gospodarstwach. Pocztitkowo nie bylo
wydanych przepisow, ale ja je znalem i przekazalem ludziom, jtik ma bye prawidlowo na sUy-
chu i podworku. Juz jako 18-Iatek interesowalem si? straztp czytalem przepisy i nalezalem do
strazy w Strzegowie pow. Mlawa.
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Jak wyglqdal iibidr i iispn^towienie jednostek OSP?
Nie bylo mundurow. Kazdy strazak wyglqdal inaczej; ubior wlasny cywilny, pas,

helm niemiecki. W 1950 roku za zarobione pieniqdze kupilismy pierwsze ubrania ochron-
ne za posrednictwem Zarzqdu Wojewodzkiego OSP i Komendy Powiatowej w Nidzicy.
Samochod strazacki jednostka kupila za wlasne pieniqdze. Podczas pierwszego vvyjazdu
do pozaru w Szczytnie pojazd popsul siq. Nie byl to nowy samochod pozarniczy, iecz nie
miecki, uzywany, dostosowany do przewozu ludzi i sprzQtu. Motopompa z przydzialu
wojskowego byla zamocowana na przyczepie i doczepiana do pojazdu. Czqsto siq psula.
W 1950 roku otrzymalismy lepszq motopompq. Po kilku iatach samoclrod sprzedalismy.

W nagrod^ za akcj^ gasniczq w „Lenpoiu" otrzymalismy z Komendy Wojewodzkiej
w Olsztynie uzywanego Stara-25 z pelnym wyposazeniem. Po 1955 roku otrzymywali-
smy coraz wiqcej sprz^tu z Komendy Powiatowej w Szczytnie. Dlatego ze od 1955 roku
gmina Jedwabno nalezala do powiatu Szczytno, Jednostki w Kocie, Burdqgu i Nowym
Dworze doposazono w sprzQt z jednostki gminnej w Jedwabnie i Komendy Powiatowej w
Szczytnie. To lata 1956-1958. Siedziby jednostek w Nowym Dworze i Burdc\gu do dzisiaj
nie zmienily siq, nadal w tych samych miejscach. Okolo 1980 roku otrzymaly one samo-
chody Zuk GLM-8/8 z kompletnym wyposazeniem. OSP Kot otrzymala samochod Zuk
okolo 1987 roku, zakupiony przezNadlesnictwo Jedwabno. Przedtem jednostki dyspono-
waly motopompami z WQzami.

Pamiqtam, ze w Szuci zaraz po wojnie tez zawiqzala si? OSP. Pomimo braku wyposaze-
nia ludzie gam?li si? do strazy. Nie zrezygnowano tu, az do lat dziewi?cdziesiqtych, kiedy na
dobre jako komendant gminny utworzylem straz, do ktorej przeznaczylem motopomp? z
osprz?tem. Natomiast w Waplewie i w Rekownicy straz ochotnicza zawiqzala si? w latach
1946-1948. Jednostki te funkcjonowaly do lat dziewi?cdziesiqtych i zostaly rozwiqzane przez
Urzqd Gminy z uwagi na fakt, ze nikt nie dbal o sprz?t i obiekty. W OSP Rekownica aktywnie
dzialal dmh Chmielewski, ktory od samego poczqtku jednostki do czasu jej rozwiqzania pelnil
funkcj? naczelnika OSP. Pomocni mu byli druh Stanislaw Iwanowicz i Rychlowski.

A grozniejsze poiary, w ktdrych jednostka z Jedwabna brala udzial?
Na terenie gminy, jak pami?tam, to byl pozar las6w, gdzie spalilo si? 150 hektarow na

obszarze Jedwabno - Dluzek. Do 1955 roku wi?kszy pozar - to cztery gospodarstwa w Wa
plewie, gdzie gasilismy od wieczora do rana. Okolo 1960 r. takze duzy pozar w Chorzelach.
Jednostka jechala swoim samochodem z obsadq. Wi?cej takich pozarow nie pami?tam,
byly mniejsze, pojedyncze gospodarstwa rolne, domki letniskowe.

Jak Pan ocenia dzisiaj wysokosc biidzetn przydzielonego przez Radq Gminy na po-
irzeby OSP - myslq a calej gminie.

Na 5 jednostek 20 000 zt. Najednostk? powinno bye 10 000 zl. Potrzebny jest nowo-
czesny sprz?t. Jednak jest tak, jak jest, to nie wystarcza na nasze potrzeby. Nadlesnictwo
przyznalo nam 4000 zl. Chcemy uzupelnic ubrania ochronne i wyjsciowe, aby jednostka po-
prawnie wyglqdala: mundury, koszule, krawaty. Chyba sami za wlasne pieniqdze b?dziemy
musieli dokupic. Sprz?t jest w zlym stanie. Takimi samochodami jechac do pozaru to strach.
W chwili obecnej mamyjednego Stara i jednego Zuka. Sq to stare samochody. Jedziemy
wolniej, aby dojechac. Tak bye nie powinno. Co zrobic, jak tu wyst?puje bariera finansowa?

(Jedwabno 29 IX 1997 roku - notatki z rozmowy sporzq-
dzil St. asp. Krzysztof Bogusz, opracowal na tcj podstawic
bryg. inz. Jozcf Zajijczkicwicz)
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OSP GAWRZYJALKI

1958 - powstanie jednostki.
1960 - ukonczenie budowy remizy;

- udzial vv gaszeniu pozaru we wsi Gavvrzyjaiki;
- udzial w zawodach gminnych OSP w Swietajnie.

1970 - zdobycie 11 miejsca w zawodach gminnych OSP w Lipowcu.
1972 - powstanie druzyny mlodziezowej;

- zdobycie I miejsca w zawodach gminnych OSP w Szczytnie.
1973 - powstanie druzyny zehskiej.
1979 - zdobycie I miejsca w zawodach miejsko-gminnych OSP w Szczytnie;

- (14 XII) udzial w gaszeniu pozaru w Lipowcu. Druhna ReginaKosakowska
wyniosla z plonqcego domu siedmioro dzieci.

1980 otrzymanie nagrody za prace spoleczne i aktywnti dziatalnosc,
(samochod Zuk GLM).

1982 — zdobycie I miejsca i pucharu przechodniego we wspolzawodnictwie
pomiqdzy OSP na terenie miasta i gminy Szczytno;
udzial w zawodach rejonowych w Jedwabnie;

- udzial w akcji gaszenia pozaru h\k w Klonie.
I 983 — jubileusz 25-iecia, druh Kazimierz Lenkiewicz, naczelnik OSP od 1969

zostaje udekorowany Odznakti „Zasluzony dia Warmii i Mazur",
21 strazakow - medalatni i odznakami „Za Zaslugi dla Pozarnictwa",
„Wzorowy Strazak";

- udzial w gaszeniu pozaru lasu w Lesnictwie Szklanie.
I 992 - zarejestrowanie jednostki w Sc\dzie Wojewodzkim w Olsztynie

(czlonkowie czynni - 44, wspierajt^cy - 1, honorowi - 9, druzyna
mlodziezowa - 10 ).

OSP LIPOVVIEC

1946 - 16 IV, powstanie jednostki. Zalozycielarni byii: Bonifacy Gutowski - na
czelnik OSP, Stanislaw Urbaiiski, Aleksander Dudek, Tadeusz ̂laski, Wla-
dyslaw Domian, Stanislaw Tchorzewski.

1954 — jednostka otrzymala motopomp^.
1966 — jednostka otrzymala samochod ci^zarowy Lublin.
1978 — remont remizy;

-jednostka otrzymala samochod Star-25 zwyposazeniem.
1979 - powstanie zehskiej druzyny tnlodziezowej.
1980 - udzial w Wojewodzkich Zawodach Sportowo-Pozamiczych OSP w Olsztynie.
1988

—89 — budowa nowej remizy.
1989 - jednostka otrzymala samochod Star-200 GBM .
1995 - wlqczenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.
1997 - obchody 50-lecia dzialainosci. W uroczystokiach poswiqcenia sztandaru
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udziat wziqli: wojewoda olsztynski Janusz Lorenz, metropolita warminski
ks. arcybiskup Edmund Piszcz i prezes ZOSP RP drub Waldemar Pawlak.
OSP zostaje wyrozniona srebrnym medalem „Za Zasfugi dla Pozamictwa".

OS? PLOZY

1950 -maj, powstanie jednostki. Zalozycielem by! Adam Parian - naczelnik OSP
1957 - zakup szopy na magazyn sprzQUi strazackiego.
1958 — zdobycie pierwszego miejsca na powiatowych zawodach OSP (nagroda —

woz konny do przewozenia sprz^tu ppoz.).
1959 - I miejsce w powiatowych zawodach OSP.
1960 - budowa remizy.

- I miejsce w powiatowych zawodach OSP.
1961 -1 miejsce w powiatowych zawodach OSP.
1962 - I miejsce w powiatowych zawodach OSP.
1963 — I miejsce w powiatowych zawodach OSP.
1978 — jednostka otrzymala samochod „ZUK" GLM i motopompy.
1980 - Rejonowe Zawody Strazackie na XXX-lecie OSP Plozy (czlonkowie czyn-

ni - 16, wspieraj^cy - 2, honorowi - 1).

OSP D^BROWY

1925 -powstanie jednostki. Zalozycieiami byli: Michal Leonkiewicz - prezes
OSP, Konstanty Sandomierski - naczelnik OSP, Stanislaw Skonieczny -
zastqpca naczelnika OSP - Konstanty Wieczorek - skarbnik.

1947 — udzial w gaszeniu pozaru we wsi D^browy.
1948 - udzial w gaszeniu pozaru we wsi D^browy.
1962

-63 - budowa remizy.
1965 -jednostka otrzymuje samochdd Zuk GLM.
1975 - poswiqcenie sztandaru OSP.
1992 -jednostka otrzymuje z KRSP w Ostrol^ce samochod Jelcz z motopompti.

Z przemdvvienia druha Jana Kozona z okazji 70-lccia powstania OSP Dsibrowy

Szanowni Goscie, Druhowie, Strazacy
W biez^cym roku OSP w D^browach obchodzi jubileusz 70 lat swego istnienia.

Szczegolna to okazja do przypomnienia kilku najwazniejszych wydarzeii z tego okresu.
Ochotnicza Straz Pozarna zostala zawi^zana w 1925 roku, a skiad Prezydium stanowi-

ly osoby: Michal Lenkiewicz, owczesny nauczyciel Szkoly Podstawowej w Deibrowach
jako prezes, naczelnik - Konstanty Sandomierski, zastQpca naczelnika - Stanislaw Sko
nieczny, skarbnik - Konstanty Wieczorek.
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Poczqtki byly trudiie. Podstawowym yNfyposazeniemjednostkibylarqcznasikawkaufun-
dovvana pi-zez Gminnt\ Radq Narodowij^w Myszyiicu oraz woz konny sfinansowany przez mie-
szkancow wsi Dqbrowy. Strazacy dokonali zakupu umundurowania w czqsci za wlasne pieni^-
dze, a w czijsci pochodzi^ce ze skladek ludnosci. Jednostka liczyla wtedy 22 czfonkow.

Entuzjazmu i zapalu wsrod strazakow bylo sporo. W okresie przedwojennym dwu-
krotnie tez przekraczali pobliski szlaban graniczny na trakcie do Prus Wschodnich i ucze-
stniczyli vv akc ji gaszenia pozarow vv miejscowosci Rozogi. Czynem tym pozyskali sobie
sympati^ lokalnej ludnosci i wladz Prus.

W okresie niemieckiej okupacji jednostka dzialata nadal i sluzyla potrzebom mie-
szkancow. Za najwazniejszti akcj^ z tego okresii czasu nalezy uznac gaszenie wielkiego
pozaru w Dqbrovvach, wywolanego podpaleniein przez niemieckie wojska. Calkowitemu
spaleniu uleglo wtedy 17 zabudowaii.

Po zakoi'iczeniu wojny, w 1945 roku wybrany zostal nowy Zarzc^d jednostki w skla-
dzie: Jan Kozon - prezes, Konstanty Sandomierski - naczelnik, Maria Rogowska (nauczy-
cielka i kierownik niiejscowej szkoly) - jako sekretarz. Wymieniony sklad Zarz^du prze-
trwal do 1952 roku.

W pamitjci strazakow i mieszkancow wsi z tego okresu zachowaly si? dwa tragiczne
wydarzenia: pozar w 1947 roku, w czasie ktorego spalilo siQ 26 zabudowan, a smierc w
plomieniach poniosla mieszkanka Anna Gorska oraz kolejny pozar w 1948 roku z liczb^
18 spalonych zabudowan.

Stopniowo warunki do funkcjonowania OSP poprawialy siq. W 1962 roku rozpocz^to,
a w roku nast^pnyni zakonczono budowq reinizy. Budowtj aktywnie wspierali mieszkancy
wsi. W 1965 roku uzyskano z Komendy PowiatoweJ Strazy PozanieJ w Szczytnie samochod
Zuk, a w 1992 roku — samochod z autoponip^^ Star z Komendy Rejonowej Pahstwowej Stra
zy Pozarnej w Ostrol^ce.

Na przestrzeni calego powojennego okresu czasu w licznych miejscach woj. ostro-
iQckiego i olsztyhskiego strazacy uczestniczyli w zawodach sportowo-pozarniczych.

Strazakiem o najdluzszym stazu, najbardziej oddanym duszti i cialem sprawom miej-
scowej OSP jest bez wi\tpienia drub Mieczyslaw Sandomierski, syn wymienionego wcze-
sniej Konstantego Sandomierskiego. Drub Mieczyslaw Sandomierski przez wiele lat pel-
nil rbzne funkcje w Zarztidzie jednostki, a obecnie nadal jest jej naczelnikiem.

Wyrazem wdziQcznosci mieszkancow Dti-brow dla miejscowej OSP bylo ufundowa-
nie przez nicb sztandaru w 1975 roku, ktory stanowi szczegolny symbol jej istnienia i to-
warzyszy jej przy rbznycb waznycb uroczystosciach [...].

OSP OLSZYNY

1947 - powstanie jednostki. Zalozycielami byli; db Romuald Rapacki - prezes
OSP, db Konstanty K^dzierski - naczelnik OSP.

1947

—48 - remont remizy.
1950 - zakup mundurow (6 kompletow).
1955 — udzial w gaszeniu pozaru we wsi Olszyny;

-jednostka otrzymuje motopompq.

121



1960 - powstanie zenskiej druzyny.
1988

-90 - budowa remizy strazackiej.
1991 - jednostka otrzymuje samochodu Zuk GLM.
1992 - powstanie druzyny mlodziezowej.

OSP ROZOGI

1947 - powstanie jednostki. Zalozycielami byli: dh Jan G^siewski - naczelnik OSP,
Wiadyslaw Murawski, Stanislaw Murawski, Stefan Zysk, Zygmunt Dqb-
kowski, Jozef Stolarczyk.

1947

-48 - remont remizy.
1950 - otrzymanie inotopompy M-400 i sprz^tu gasniczego.
1955 - otrzymanie samochodu Star-26 z motopompq.
1969 - I miejsce w konkursie „Gazety Olsztyhskiej".
1976 - otrzymanie samochodu Star-26 GBM.
1982 - spoleczehstwo funduje OSP sztandar (z wizerunkiem sw. Floriana).
1984 - powstanie orkiestry detej.
1984-

-1991 - budowa nowej remizy .
1991 - otrzymanie samochodu Star-200.
1995 - wl^czenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.
1997 - Obchody 50-lecia OSP.

(Czlonkowie czynni - 40, czlonkowie honorowi - 2)

Przemowienic z okazji 50-lccia powstania jednostki OSP w Rozogach,
wygloszone przez druha Zygmunta Dqbkowskiego, 4 maja 1997 roku.

Szanowni mieszkahcy, zaproszeni goscie, druhny i druhowie,
ro biezqcym przypada 50. rocznica powstania Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rozo-

gac . W 1947 roku na zebraniu wiejskim druh Jan G^siewski, b^d^cy od 1926 roku ochot-
ni lem strazakiem w miejscowosci Myszyniec, wyst^pil z wnioskiem do mieszkahcow
wsi Rozogi 0 zorganizowanie OSP w Rozogach. Wniosek ten zostal przyj^ty.

Zalo^cielami byli m.in. druhowie: Jan Gcisiewski wybrany na naczelnika, Wiadyslaw
Murawski, Stanislaw Murawski, Stefan Zysk, Zygmunt Dsibkowski, J6zef Stolarczyk.
Pocz^tkowe lata dzialalnosci strazy byly bardzo trudne, poniewaz wies Rozogi po 11
wojnie byla zniszczona w 50% i nie zelektryfikowana. Po wyremontowaniu poniemiec-
kiej remizy i znalezieniu na zlomowisku rqcznej sikawki, postanowiono gromadzic
sprzqt strazacki taki jak; wqze, lopaty, toporki, helmy. Zainstalowano takze gongi ogla-
szaj^ce pozar. W ten spos6b organizowala siq OSP.

W 1950 roku Komenda Powiatowa Strazy w Szczytnie przekazala dla potrzeb strazy
motopompq M-400, parq sztuk wqzy, toporkow oraz inny drobny sprzqt. I tak z roku na rok
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przybywalo na wyposazenie tej jednostki coraz wi^cej sprzqtu. Powaznym problemem by!
dojazcl strazy do pozani, gdyz jedynyni transportem byty „podwody" korme, wyznaczane
przezsottysa vvsi. Miijdzy innymipan Stanislaw Komar na kazde wezvvanie przez gong meldo-
wal siq ze swym zaprzijgiem konnym. W 1970 roku Komenda Powiatovva Strazy Pozamej w
Szczytnie za vvzorowq prac^ wyposa^la jednostkq w samochod Star 20 wraz z motopomp^.

Po przeprowadzeniu elektryfikacji vvsi zostala zainstalowana syrena elektryczna, ktora
umozliwila szybkie oglaszenie alarmu i vvyjazd jednostki do pozaru. OSP wRozogach ucze-
stniczyla i nadal bierze czynny udzial \v likvvidowaniu pozaiow na terenie catej gminy oraz
udziela wzajeninej pomocy gminoni sE^siednim. W celu popravvy vvyszkolenia uczestniczy w
zawodach gniinnycii. rejonowycli i vvojevvodzkicii, zajniuji\c czolovve miejsce. Bierze takze
udzial w rozncgo rodziiju szkoleniach, organizowanych pizez KomendQ Rejonow^ Paii-
stwowej Strazy Pozarnej w OstrolQce. (Po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku
gmina Rozogi zostala vvh\czona do vvojewodztvva ostrol^ckiego.) W 1976 roku jednostka
zostala wyposazoiici w sEimochod Star 20 GBM wraz z motoponiptt i innym sprz^tem.

W i 982 roku spoleczenstwo vvsi Rozogi i okoiicznycli iniejscovvosci oraz instytucje
i organizacje dla uczczenia 35-lecia OSP, w uznaniu zaslug tej jednostki dla ochrony prze-
ciwpozarowej swego srodowiska, postanovvily ufundowac sztandar, ktory zostal wr^czo-
ny 3 pazdziernika 1982 roku przez prezesa ZaizE^du Wojewodzkiego OSP w OstrolQce,
druha Jana Tomczaka. Poniewaz na sztandarze nie bylo naszego patrona, sw. Floriana, na
wniosek ks. pralata Boleslawa Pqtlickiego wybrany zostal nowy Komitet Fundacji Sztan-
daru w skladzie: przewodniczqcy - Eugeniusz Wisnievvski, wiceprzewodnicz^cy - Jan
Gontarz oraz czlonkowie: Jan GE^siewski, Krystyna Nowak, Jozef Krqciewski, Antoni Li-
twinczyk, Kazimierz Kaczyiiski, Czeslaw Bruderek, Eugeniusz Godzina. Ufundowano
drugi sztandar juz z wizerunkiem sw. Floriana, ktory zostal poswiQCony i wrqczony w
1983 roku oraz umieszczony w kosciele pod wezwaniem Marii Magdaleny w Rozogach.

W 1984 roku przy wspoludziale Urzqdu Gminy w Rozogach, KR PSP w OstrolQce,
SKR, druhow strazakow i mieszkahcow rozpoczQto budowq nowej remizy strazackiej,
ktdra zostala oddana do uzytku w 1991 r. Na otwarcie remizy KR PSP w Ostiol^ce przeka-
zala nowy samochod Star-200.

W 1995 r. OSP zostala wl^czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.
W okresie 5()-lecia istnienia OSP Rozogi nastqpowaly zmiany wjej strukturze organiza-
cyjnej, zmienily si^ zarzr^dy, jedni druhowie obchodzili z powodu zmiany miejsca zamie-
szkania, przybywali nowi. Na wieczny spoczynek odeszli z naszych szeregow druhowie.
Stanislaw Murawski, Jozef Gorski, Tadeusz Wrohski, Konstanty Skonieczny, Tadeusz
Skonieczny, Kazimierz Pac, Zdzislaw Brzozowy, Teofil Gleba, Czeslaw Bruderek, Kon
stanty Baldyga, Konstanty Pawlowski, Jan Gi^siewski, Kazimierz Kaczyhski. W 1970
roku na Walnym Zebraniu OSP podjqto iichwal?, aby w Dniu Strazaka w ich intencji od-
prawiana byla Msza sw. i skladane wiiizanki kwiatow na grobach zmarlych druhow straza
kow. Uchwaia ta jest realizowana do dnia dzisiejszego.

W 1984 roku przy OSP w Rozogach z inicjatywy ks. pralata Boleslawa Pqtlickiego
powstala orkiestra dqta pod batutii Witolda Filipiaka. Wsrod licznych koncertow uswiet-
niaj^cych uroczystosci strazackie, narodowe, jubileuszowe, dozynki i inne, niejednokrot-
nie muzykii sluzy w oprawie takze Mszy Swiqtych. Pomimo duzych trudnosci fmanso-
wych i kadrowych, gdyz wjej skladzie gra mlodziez szkolna, uczestniczyla w Wojewddz-
kim Przegl^dzie Orkiestr Dtjtych w Ostrolqce, zajmujqc czolowe miejsce.
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Obecnie OSP w Rozogach zreesza 40 cztonkow, \vtym2 honorovvycli zafozycieli OSP-
Zygmunta D^bkowskiego i Jozefa Stolarczyka oraz M}odziezowt\ Daizynq Pozarniczi\.

OS? DZWIERZUTY

1946 - powstanie jednostki (naczelnik - dh Leon Grabowicz).
1946

-47 - remont remizy.
1960 - otrzymanie samochodu Star-26 GBAM z wyposazeniem;

- powstanie mqskiej druzyny mlodziezowej.
1972 -1 miejsce w konkursie „Gazety Olsztynskiej".
1972

-95 - budowa amfiteatru, garazy, swietlicy.
1976 - otrzymanie ufundowanego przez spoleczenstwo sztandani.
1980 - otrzymanie samochodu strazackiego Jelcz GCBA.
1982 - otrzymanie samochodu strazackiego ZUK GLM 8
1978

—84 — czolowe miejsca w strazackich zawodach rejonowych i wojewodzkich.
(OSP Dzwierzuty - czlonkowie czynni 26).

OSP Mli^TKIE

1947 -powstaniejednostki. Zalozycielami byli: Czeslaw Kowalewski - naczel
nik OSP, Zygmunt Zuchowski - sekretarz OSP, Henryk .laniszewski -
skarbnik;
- remont remizy.

1950 - zakup mundurow wyjsciowych;
- jednostka otrzymuie reczna pompq strazack^.

1950

-60 - udzial w powiatowych zawodach OSP.
1963 - powstanie zehskiej druzyny.
1979 - jednostka otrzymuje samochbd ZUK GLM.
1995

-96 - remont remizy i swietlicy OSP. (Czlonkowie czynni - 24).

OSP RANSK

1946 - 6 czerwca, powstanie jednostki. Zalozycielami byli: Milosz Kozlowski -
prezes OSP, Stanislaw Pozdzial - naczelnik OSP, Juliusz Pozdzial - za-
stqpca naczelnika, Franciszek Nalqcz- sekretarz OSP, J6zef Nycz - skarb
nik OSP, Waclaw Naglowski - gospodarz OSP.

1947 - OSP otrzymuje komplet mundurdw wyjsciowych.
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1948 - OSP nabywa r^cznji pomp^ strazackq.
195 1 ~ jcdnostka otrzymuje motopompq Leopolia M 800.
1956

-60 - reniont i rozbudowa remizy.
1960 - 3 lipca, jednostka otrzymuje samochod strazacki Star-21.
1969 — udzial w akcji gasniczej PZPL „Lenpor' vv Szczytnie.
1971 - jednostka oti-zymuje beczkowoz bojowy;

- I miejsce \v zawodach powiatowych OSP.
1971 - udzial \v akcji gasniczej Fabiyki Mebli w Szczytnie;

— OSP Raiisk zdobywa 1 miejsce na zawodach powiatowych OSP.
1 989 - OSP Raiisk otrzymuje samochod strazacki Star-244. (Czlonkowie czynni -

24, \v tym 6 kobiet).

Z przeniowicnia z okazji 30-lccia powstania Jcdnostki OSP w Raiisku,
wygloszoncgo przez prczesa druha Stanislawa Jcznacha, 6 czcnvca 1976 r.

Szanowni mieszkai'icy, druhny, druhowie.
6 czerwca 1946 roku powstala Ochotnicza Straz Pozarna w Raitsku. Zalozycielem

jednostki by! obccny tu na sali Pozdzial Stanislaw. Rankiem tego dnia o godz. 9°° zostal
sformowany 32-osobowy pluton strazakow na placu szkolnym, skqd przemaszerowano
do remizy strazackiej, przeniesiono sikawkq do remizy, byla ona bez kol, wczesniej stala
na rowie przy drodze.

Po uporztidkovvaniu remizy zabrano si? do wyborow ZarzE^du. Pierwszyin prezesem
zostal wybrany Mitosz Kozlowski. naczeinikiem - Stanislaw Pozdzial, zast?pc^naczelni-
ka — Juliusz Pozdzial., sekretarzem — Franciszek Nal?cz, skarbnikiem — JozefNyczek (ad-
ministrtitor Gospodarstwa Rohiego). Gospodarzem zostal wybrany Waclaw Naglowski,
ktory jest obecny tu na sali.

Ncijstarszym strazakiem, z najwi?kszym doswiadczeniem byl Stanislaw Pozdzial, ktory
potrafll sciE^nE\c sprz?t z innych miejscowosci, dopasowac brakujiice cz?sci, dbac o sprawnosc
bojowcj^ jednostki. Najmlodszy byl Czeslaw Pozdzial, ktory wstE{pil do strazy majitc zaledwie
16 lat. Bral czynny udzial w zebraniach, zbiorkiich, cwiczeniach i przy pozarach.

W 1947 roku. a wi?c w rok po zalozeniu, straz w Ransku miala juz komplet mundu-
r6w wyjsciowych, ktbre dobrze si? prezentowaly.

W 1946 roku byly na stanie dwa pasy bojowe, jeden kask, dobrze wyremontowana
sikawka, kilka w?zy W-52.

W 1948 roku naczelnik gdzies zdobyl motopomp? M 800 (pozostalosc po Niem-
cach), kilka w?zy W-75 i kilka ssawnych.

W 195 1 roku otrzymalismy nowoczesni\ i dobrq motopomp? (Leopoli?) i odpowie-
dniti liczb? w?zy.

W 1960 roku otrzymalismy samochod Star-21, oficjalnie przekazany nam dnia 3 lip
ca 1960 r.

5 sierpnia 1971 roku otrzymalismy beczkowoz bojowy, ktory posiadamy do obecnej
chwili i jest wykorzystywany przy pozarach i cwiczeniach bojowych jednostek strazy.
Mamy obecnie przeszkolonych 4 mechanikow motopomp, trzech II stopnia i jeden 111
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stopnia. Wyszkolenie strazakow IV stopnia, dla naczelnikow — 2. Ill stopnia - 4, II stopnia
- 2. Pozostali strazacy przeszkoleni zostali w zakresie I stopnia.

Mamy obecnie odpowledniq liczb? w^zy roznych przekroi, 2 motopompy, 2
komplety umundurowania bojowego oraz komplet mundurkow wyjsciowych. W czy-
nie spolecznym ogrodzono remiz^ strazackt^ w zwitizku z jubileuszem 30-lecia po-
wstania OSP w Ransku. Na plac przed remizti, navvieziono zwini i vvyrownano go. Odno-
wiono remizq - wykonano elewacjq na zewntitrz, a wewntitrz wybudowano pomost na tzw.
stanowisko wodne, nad strug^ zaiano cementem podwyzszenie, co znacznie ulatwia nam
pompowanie wody.

Strazacy naszej jednostki OSP brail lowniez udzial przy budowie remizy strazackiej
w latach ubieglych i wlozyli niemaly wklad pracy. Przy naszej poinocy rerniza zostala
poszerzona do okolo szesciu metrow. Do uporztidkowania placu i remizy po odnowieniu
przyst^ili niemal wszyscy strazacy, kazdy z nich pracowal jak u siebie.

Od poczcitku organizowania zawodow rejonowycli i powiatowych nasza jednostka
strazy brala czynny udzial. Na zawodach tych zajmowalismy czolowe miejsca: driigie,
trzecie lub czwarte na 10-12 jednostek. W 1971 roku na zawodach powiatowych w
Szczytnie zaj^lismy pierwsze miejsce, za co otrzymalismy dyplom i puchar przechodni.

Bralismy czqsto udzial przy gaszeniu pozarow na terenie bylego powiatu szczycieh-
skiego i w samym Szczytnie, np. dwukrotnie w „Lenpolu" i fabryce mebli, w tartaku Ko-
lonia, kilkakrotnie w Nowych Kiejkutach, na terenie Dzwierzut, w Marksobach, Orzy-
nach, Jeleniowie, Targowie, Jablonce, Trelkowie, Targowskiej Woli oraz w PGR w Tar-
gowskiej Woli, Gr<|dy i Rogale. Gasilismy pozary w PGR Rybno i miejscowosci Gajno, na
terenie Pasymia kilka razy, duzy pozar w Karasce. Bralismy udzial przy gaszeniu pozarow
lasow, gdzie nasza jednostka spisywala siq dobrze.

Mamy w naszych szeregach wielu strazakow zasluzonych dla pozarnictwa i odznaczo-
nych medalami za zashigi dla pozarnictwa, a wsrod nich s^: Stanislaw Pozdzial — zloty me
dal, Juliusz Pozdzial - srebrny, Czeslaw Pozdzial - srebrny, Jerzy Dunaj - brtizowy medal.

Mamy strazakow zodznak;t„Wzorowy Strazak" np. Jerzy Dunaj, Czeslaw Pozdzial,
Henryk Kutowski, Horst Due i Krzysztof Pozdzial. Oprocz nich wyroznia si^ obecnie kil-
ku strazakow i bye moze wkrotce osi^n^, rowniez to miano.

S^ wsrod nas strazacy o duzym stazu pracy jak 50 lat, 30 lat, 15 lat, ktorzy pracujct od
6 czerwca 1946 roku i sprzed wojny. [...]

Obecnie mamy dwie syreny do alarmowania: elektryczntt i rqcznt},. W roku 1946 po-
siadalismy tr^bkq alarmow^ a tr^baczem byl Rudolf Naglowski.

Kierowcami w latach ubieglych byli w naszej strazy, np.: Helmut Opretzka, Kon-
stanty Dubojski, Jerzy Budny, Oskar Syrowy i Pawel Kocyk. Obecnie kierowcami Sci
Jozef Przygoda, Jan Dec i Pawel Kocyk.

Naczelnikami w naszej OSP byli Stanislaw Pozdzial, Stanislaw Brzostek, Stanislaw
Jeznach, obecnie naczelnikiem jest Jerzy Dunaj.

Prezesami w naszej OSP byli Milosz Kozlowski, Stanislaw Gil, Stanislaw Brzostek,
Jan Pszczblkowski, obecnie jestemja, Stanislaw Jeznach.

W latach ubieglych prezesi nie przejawiali troski o straz i o organizacjq pracy, cala
praca organizacyjna i szkoleniowa spadala na naczelnika i zast^pcow oraz pozostaly per-
sonel zarz^du. Obecnie mamy wybudowanEi wiez? do suszenia WQzy, kt6ri\ w najblizszym
czasie odnowimy.
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Ze sprawozdania z dziaialnosci OSP w Ransku

W 1983 rokii na Walnym Zgromadzeniu zostal wybrany naczelnikiem Stanislaw
Jeznacii, ktory aktyvvni\ dzialalnoscizipodnosi znaczenie i ochotQ tutejszych strazakow, preze-
sem zostal Czeslaw Pozdzial, ktory od lat wykomije tQ fiinkcjq, bardzo dobrze i sumiennie,
stara siq bye dla wszystkicb jak najlepszym porzykladem. W nasze szeregi wst^ili nowi dru-
howie; W}odzimiei"z Opalach, Piotr Jeznacb, Miroslaw Pozdzial, Grzegorz Pozdzial.

W 1986 rokti na walnym zebraniu prezesem wybrany zostal Zbigniew Przybyszewski, kie-
dy jako mlody strazak zobowitizal siq sumiennie wykonywac powierzane mu obowi^^. W
zwi^zku z powiei'zonym mu stanowiskiem dokonal wraz z dmhami remontu obecnej remizy.

W rokii 1987 OSP w Ransku otrzymala samochod Star 244, ktory jest do cliwili obecnej.
W 1990 roku prezesem zostal Karol Cwalina, zast<?pcti Tadeusz Bojanowski, a naczel

nikiem Stanislaw .leznach. Wowczas nasza dnizyna liczyla 25 strazakow, w tym4 druhny. W
1990 roku zarzt\d podjcil decyzjQ o przekazaniu sali dla inlodziezy, dwa lata pozniej, w 1992
roku, zarzcid podjtil decyzj^ o wydzierzawieniu sali do dyskotek, by mozna bylo zarobic tro
che pieni^dzy, gdyz konto strazy bylo piiste. Nasza druzyna brala udzial w zawodach
gminnych, wyjezdzala do pozarow nie tylko na terenie gminy, ale na caly rejon Szczytna.
Powoli zacz^li nam sitj wykruszac starsi strazacy, odchodz^ tez mlodsi.

W 1996 roku zostal wybrany nowy zarztid. Prezesem zostal Stanislaw Jeznach, zastqp-
Karol Cwalina, naczelnikiem Tadeusz Bojanowski, skarbnikiem Tadeusz Topa, a sekreta-

rzem Celina Cwalina.

W chwili obecnej (1997 r.) nasza dntzyna liczy 24 czlonkow, w tym 6 druhen. Kie-
rowcti naszego wozu jest Miroslaw Bojanowski.

Mamy w planie remont swietlicy strazackiej, ogrodzenie remizy strazackiej. Z kaz-
dym lokiem przybywa nam novvycb, mlodych strazakow, ktorzy ch^tnie bior^ udzial w
zbibrkach i w wyjazdach do pozarow.

OSP PASYM

1 948 - 5 maja, powstanie jednostki. Zalozyciele OSP; Aleksander Duda - naczelnik
OSP, Jozef Pucker - zast^pca naczelnika OSP.

1950 — OSP otrzymuje samochod strazacki Ford z wyposazeniem.
1959 - udzial w zawodach strazackich w Szczytnie.
1962 - OSP otrzymuje samochod strazacki Star-21 z wyposazeniem;

— udzial w wojewodzkich zawodach sportowo-pozarniczych OSP w Lidz-
barku Warmihskim.

1965 — udzial w rejonowych zawodach sportowo-pozarniczych OSP w Szczytnie.
1969 - udzial w gaszeniu pozaru PZPL „Lenpol" w Szczytnie;

- udzial w gaszeniu pozaru PGR Otole.
1975 - 11 miejsce w powiatovtych zawodach sportowo-pozcuniczych OSP w Szczytnie.
1976 - jednostka zdobyla 1 miejsce w gminnej rywalizacji. (Dyplom Wojewodz-

kiego Zwitizku OSP za pracQ prewencyjncO-
1977 — zaj^cie II miejsce w gminie za wspolzawodnictwo w pracy prewencyjno-

propagandowej.
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1979 -1 miejsce w gminnym wspolzavvodnictwie dzialainosci statutowej OSP.
1980 - udzial w gaszeniu pozaru mlyna w Pasyiniu.
1981 - III miejsce dru^ny mlodziezowej w rejonowych zawodach sportowo-pozar-

niczych OSP w Jedwabnie.
1982 - jednostka otrzymuje samochod pozamiczy Star-244 GBA;

- II miejsce w zawodach sportowo-pozarniczych OSP w Swi^tajnie.
1993 - remont kapitalny remizy.
1994 -otrzymanie samochodu Star-660.
1996 - otwarcie swietlicy.

OSP TARGOWO

1947 - 15 X, powstaniejednostki. Zalozycielami byii: Tadeusz Jabionowski - pre-
zes OSP, Henryk Baprawski - naczelnik OSP, Aleksander Stancel - skarbnik.

1948 -jednostka otrzymuje r^cznci pomp? strazackri.
1950

-52 - remont budynku remizy.
1984

-90 - budowa nowej remizy.
1985 - powstanie druzyny mlodziezowej.
1991 -jednostka otrzymuje samochod Zuk GLM z wyposazeniem.
1997 - obchody 50-lecia OSP Targowo.

OSP GROM

1962 - 16 III, powstaniejednostki.
1973 - remont remizy i swietlicy;

- OSP otrzymuje samochod pozamiczy Zuk GLM z wyposazeniem;
- powstanie zehskiej druzyny mlodziezowej.

1978 -jednostka otrzymuje samochodu Star-25 GBAM z wyposazeniem.
1980 - udzial w gaszeniu pozaru mlyna w Pasymiu.

OSP JURGI

1946 - powstaniejednostki. Zalozyciel: Stanislaw Winnicki - naczelnik OSP.
1947 - remont remizy;

- remont r?cznej pompy strazackiej i beczkowozu.
1951 - udzial w gaszeniu pozaru lasu pod Janowem.
1957 - OSP otrzymuje motopomp? strazack^, z osprz?tem.
1978 - udzial w gaszeniu pozaru budynku mieszkalnego w Jurgach.
1985 - udzial w gaszeniu pozaru budynku gospodarczego w Jurgach.
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OSP GRZEGRZOLKI

1972 ~ powstanie jednostki.
1972 - jediiostka otrzymuje motopompq z osprz^tem.
1976 - jednostka otrzymuje nowa motopompq z osprzqtem.
198 1 - remont remizy.

OSP WIELBARK

1949 - powstanie jednostki.
1951 - jednostka otrzymuje rqcznq pomp^ gasnicz^.
1955 ~ jednostka otrzymuje samochod marki FORD do przewozu sprz^tu.
1967 - otrzymano samochod Star 25 GBAM.
1986 - 9 1, jednostka otrzymala samochod Star 244 GBA.
1980 - jednostka otrzymala sztandar ufundowany przez spoleczehstwo Wielbarka.

OSP WESOLOWO

1977 - 15 XII, Liroczyste otvvarcie nowo wybudowanej remizy;
- otrzymanie motopompy, umundurowania i uzbrojenia osobistego.

1982 - XI, podjqcie decyzji o budovvie swietlicy w czynie spolecznym.
1983 - oddanie do uzytku nowo wybudowanej swietlicy.
1985 - 9 VI, zdobycie I miejsca druzyny mlodziezowej w rejonowych zawodach

sportowo-pozarniczych OSP w Szczytnie;
- 21 IX, jednostka otrzymala samochod Zuk GLM.

Hrasv,. ■

Remiza OSP Lesiiiy Wielkie (195S r.)
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OSP LESINY WIELKIE

1958 - powstanie jednostki.
1959 - budowa remizy.
1960 - jednostka otrzymala pomp? r^czn^.
1968 -jednostka otrzymala 2 inotopompy.
1975 -jednostka otrzymala samochod Zuk GLM.

OSP NOWE KIEJUTY

1947 - powstanie jednostki.
1949

-50 - adaptacja budynku szkoly na siedzibQ jednostki.
1957

-69 -jednostka zostaje doposazonaw iimundurowanie, niezb^dny sprzqt przydatny
do dzialan gasniczych tj. wQze, drabiny.

1969 -rozpoczQcie budowy nowej remizy.
1971 - 3 I, otwarcie nowej straznicy.
1971 - rozpoczQcie dzialainosci druzyny zenskiej.
1992 — przyst^pienie do rozbudowy straznicy w celii urzcidzenia kaplicy katolickiej.
1992 - proboszcz parafii dzwierzuckiej ks. pralat Henryk Ostrowski odprawia

pierwsz^ Msz^ sw.

OSP SZYMANY

1946 - powstanie OSP.
1947 -jednostka otrzymuje motopompq.
1962 - po pozarze szkoly przyst^iono do remontu budynku z przeznaczeniem na

remizy.
1966 - otwarcie nowej straznicy.
1988 —jednostka otrzymuje samochdd gasniczy Star 244 GBM 2,5/8.
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