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Drodzy czytelnicy,
Oddajemy w  Wasze ręce 
Kronikę poświęconą histo-
rii jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z Będzi-
na, Dobrzycy i Mścic. 

Publikacja ta powstała z  ma-
teriałów zebranych od obec-
nych i  byłych członków OSP, 
którzy swoimi relacjami oraz 
zgromadzonymi fotografiami 
chcieli udokumentować dla 
przyszłych pokoleń swoją pra-
cę społeczną świadczoną w ra-
mach struktur stowarzyszenia. 
Wydanie kroniki było możliwe 
dzięki środkom pochodzącym 
z  Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich Minister-
stwa Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej stanowiącym dofi-
nansowanie realizacji projektu 
„Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze w gminie Będzino”, który 
dla lokalnych jednostek OSP 
w roku 2017 był przedsięwzię-
ciem społecznym dotyczącym 
pozyskania nowych rekrutów 
do młodzieżówek w swoich or-
ganizacjach.

Historia Ochotniczych Straż 
Pożarnych z terenu gminy Bę-
dzino sięga lat powojennych. 
Wtedy to, przyszli strażacy ze 
swoimi rodzinami, przybyli tu 
jako nowi osadnicy z  innych 

części Polski w  ramach trwa-
jącego wtedy zasiedlania od-
zyskanych ziem Pomorza Za-
chodniego.

Początki nie były łatwe – nie 
było sprzętu, mundurów, po-
jazdów, budynków. Byli za to 
ludzie. I to dzięki nim w Będzi-
nie, Dobrzycy i  Mścicach po-
wstały jednostki ochotniczej 
straży pożarnej. Początkowa re-
krutacja nie była sformalizowa-
na – w działalność straży zaan-
gażowana była cała wieś – od 
mieszkańców będących w go-
towości na każde wezwanie, po 
rolników użyczających sprzętu, 
a  nawet swój majątek (w  Do-
brzycy pierwsza remiza była 
w stodole). Należy wspomnieć 
również o  rodzinach tych lo-
kalnych bohaterów - wspiera-
jących żonach oraz ciekawych 
świata dzieciach, które remizę 
odwiedzały od najmłodszych 
lat przysposabiając się do póź-
niejszej roli druha.

Uruchamiana w  sytuacjach 
kryzysowych syrena wyzwala-
ła zaangażowanie wszystkich 
mieszkańców. Łączność była 
w tamtych czasach ograniczo-
na - nikt do końca nie wiedział 
dokąd i  po co jedzie, jak wy-
gląda sytuacja na miejscu oraz 
czy wróci z akcji. Mimo to, lu-

dzie byli gotowi do poświęceń. 
Lokalni bohaterowie - strażnicy 
swoich lokalnych społeczności. 
I  za to należy im się ogrom-
ny szacunek i  podziw. Robili 
to przecież nie z  chęci zysku, 
a  z  własnej nieprzymuszonej 
woli, troski o zdrowie i życie in-
nych osób.

Niniejsza kronika stanowi rys 
historyczny, zbiór zdjęć, mate-
riałów prasowych oraz wspo-
mnień, które udało się zebrać 
w okresie trwania projektu. To 
zaledwie ułamek tego, co dzia-
ło się na przestrzeni ostatnich 
siedemdziesięciu lat funkcjo-
nowania OSP na terenie gmi-
ny Będzino. Wydanie to upo-
wszechniane będzie również 
w  wersji cyfrowej w  celu po-
pularyzowania wiedzy o  dzia-
łaniach i  lokalnych trady-
cjach pożarniczych.  Intencją 
wszystkich osób pracujących 
przy powstaniu niniejszej pu-
blikacji jest udokumentowa-
nie dla przyszłych następców 
dotychczasowej historii jed-
nostek w  celu budowania ich 
tożsamości, oddanie hołdu 
dotychczasowej pracy druhów 
i druhen oraz inspirowanie i za-
szczepianie pasji do niesiania 
pomocy ludziom przez człon-
ków lokalnych OSP.
Miłej lektury.

Słowem wstępu





Będzino
Historii się nie pisze, historia 
rodzi się sama, ale każda histo-
ria kiedyś, gdzieś się zaczyna. 

Historia OSP w  Będzinie się-
ga roku 1947. Narodziła się 
już dwa lata po wojnie. Zało-
życielami OSP byli: Bolesław 
Woźnicki i  jednocześnie zo-
stał Prezesem OSP, Franci-
szek Gęborowski- Komendant 
i  Piotr Golusiński – Skarbnik.
Członkami OSP byli wszyscy 
mężczyźni mieszkający we 
wsi. W  celu utrzymania go-
towości bojowej wyznaczano 
dyżury między gospodarzami, 
którzy posiadali odpowiednie 
konie. A  dodam, że najlep-
sze konie posiadał Pan Tazbir.
Na wyposażenie OSP składa-
ło się: pompa ręczna konna, 
lemiesz i  młotek- służące do 
obwieszczania alarmu. Ale OSP 
miało już swoją remizę. Na 
marginesie dodam, że w  re-

mizie znajdował się też areszt.
W  1951 r., czyli 4 lata po za-
wiązaniu się OSP, odbyły się 
już pierwsze zawody pożar-
nicze na szczeblu gminnym, 
a nasza sekcja zajęła II miejsce. 
Jak zmieniało się życie na wsi, 
tak zmieniało się wyposażenie. 
W  1956r. OSP otrzymała wóz 
konny i  ręczną syrenę alarmo-
wą. Dodam, że we wsi był do-
piero jeden ciągnik, a  szczę-
śliwym posiadaczem był Pan 
Mieczysław Pajączkowski.
W  latach 60-tych remizę prze-
niesiono do magazynu na-
wozów- obecne przedszkole, 
w  którym dobudowano wieżę 
do suszenia węży strażackich. 
Strażacy mieli już samochód – 
STAR 20 z  zabudowaną skrzy-
nią i przedziałem dla strażaków 
oraz motopompę. Pod koniec 
lat 60-tych strażacy posiadali 
już samochód specjalny STAR 
21 z beczką o pojemności 2500 

l wody i  pierwszą radiostację. 
Kolejne lata, to kolejne zmiany. 
Lato 1972 r. upłynęło pod ha-
słem „Każdy strażak w ORMO”. 
W  związku z  tym nastąpi-
ły zmiany na stanowiskach. 
W  tym też roku znowu prze-
niesiono remizę, tym razem do 
przebudowanej kuźni, gdzie 
znajduje się do dzisiaj. Następ-
na zmiana typu jednostki z S1 
na S2 tzn. że do tej pory po-
siadali jeden samochód śred-
ni gaśniczy, a  po zmianie na 
S2 posiadali już 2 samocho-
dy- średni i  lekki. Wyposażenie 
wzbogaca się w  elektryczną 
syrenę, która służy do dzisiaj.
W  następnych latach wypo-
sażenie wzbogaca się o  nową 
motopompę z  rozruchem 
elektrycznym. Strażacy otrzy-
mują nowe samochody, co 
prawda żuk był już 5 letni , ale 
był i Samochód STAR 244 któ-
ry strażakom służy do dzisiaj.



Rok 2000 to piła motorowa do 
drewna i piła do cięcia betonu 
i stali Partner. Na podstawie tego 
krótkiego zarysu możecie pań-
stwo zorientować się, jak bardzo 
powoli było OSP doposażone. 
Jak ciężko musieli się straża-
cy napracować nie mając od-
powiedniego sprzętu do walki 
z przeciwnościami losu. Ale nie 
zrezygnowali, byli zawsze tam 
gdzie czekano na ich pomoc.
Na przestrzeni tych lat, wielu 
mężczyzn przewinęło się przez 
szeregi OSP. Śa dzisiaj z  nami 
honorowi członkowie OSP. 

Dziękujemy wam panowie bar-
dzo: Panie Łoziak, P. Marszałek 
i P. Walus. Dzisiaj nasza OSP ma 
do dyspozycji dwa samochody, 
jeden z nich to średni samochód 
gaśniczy z  wyposażeniem. Po-
siadają sprzęt do prowadzenia 
akcji w nietypowych sytuacjach. 
Mają do dyspozycji aparaty po-
wietrzne ochrony górnych dróg 
oddechowych dla ratowników. 
Na STARZE zamontowano mo-
topompę PO5 o  najlepszych 

parametrach. Posiadają moto-
pompę pływającą oraz środki 
do prowadzenia akcji tj. radio-
stacje nasobne i  stacjonarne. 
Syrena alarmowa jest włączana 
zdalnie przez stanowisko kiero-
wania w  Koszalinie- przyśpie-
sza to mobilizację i wyjazd jed-
nostki niejednokrotnie od 3 do 
5 min. W ocenie Komendanta 
Gminnego Ochrony Przeciw-
pożarowej st.asp. Czesława 
Szczura jednostka OSP Będzi-
no na dzień dzisiejszy posiada 
największą wyszkoloną młodą 
grupę ludzi, którzy potrafią wy-

konywać prawie wszystkie za-
dania podczas sytuacji ekstre-
malnych, tzn. wichur, powodzi, 
zalania, katastrofy budowlanej 
i innych zadań, które stoją przed 
ochroną pożarową i spraw kry-
zysowych jakie występowały 
i występują na naszym terenie.
Należy mocno zaakcentować 
udział jednostki OSP Będzi-
no w  pomocy dla powodzian, 
gdzie wspólnie ze strażakami 
z  Mścic  i  Dobrzycy potrafili 

przy współudziale władz gmi-
ny zebrać i  przewieźć towary 
o  wartości od 150 do 180 tyś 
zł. Dla Gminy Gorzyce. Dlate-
go słowa, które są wygrawe-
rowane na dzwonie „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek”, 
mówią o  ich pracy i  oddaniu. 
Swoja determinacją i  zaanga-
żowaniem nasi strażacy zaku-
pili samochód lekki za własne 
wspólnie zarobione pieniądze. 
Pieniądze uzyskiwane z  akcji 
są w  80% dobrowolnie przez 
strażaków OSP inwestowane 
w  jednostkę, tj. zakup mundu-
rów, sprzętu, remont strażnicy.
W  tym miejscu mogłabym 
wymienić nazwiska wszyst-
kich naszych strażaków- bo 
wszyscy bardzo angażują się 
w  działalność naszej OSP. Po-
zwolicie Państwo, że wymie-
nię jednego, w ocenie Prezesa 
OSP- Oddanego, długoletnie-
go i bardzo odpowiedzialnego 
za działania swojej jednostki- 
jest to P. Eugeniusz Małyska. 
OSP to nie tylko samochody, 
pompy i  węże. Nasi strażacy 
mocno dbają o  kondycję fi-
zyczną, czemu służy udział 
w  zawodach sportowo pożar-
niczych. Pierwsze takie zawody 
odbyły się, jak wcześniej wspo-
mniałam, już w  1951 r. ostat-
nich, szczególnie naście lat to 
okres bardzo bogaty w zawody 
sportowo- pożarnicze: zawody 
gminne i międzygminne, zawo-
dy w  grupie dziewcząt, chłop-
ców i mężczyzn. A to wszystko 
poprzedzone wielkimi przy-



poszczególne miejsca może-
my być dumni z  naszych stra-
żaków i  grup młodzieżowych.
Pierwsza Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza powstała w roku 
1974. Oczywiście, jej skład na 
przestrzeni la ulegał zmianom, 
ale nasza młodzież bierze rów-
nież aktywny udział w  zawo-
dach sportowo- pożarniczych 
zdobywając zaszczytne miej-
sca. A przecież, młodzi chłopcy 
to następcy naszych strażaków.
W  historii naszej OSP bardzo 
mocno wpisał się rok 1998. 
Nasza OSP otrzymała sztan-
dar. Pamiętamy przygotowania 
strażaków do tej uroczystości, 
pamiętamy powracających ze 
Mścic na sygnałach radości. Ten 
sztandar był i jest chyba większą 
radością niż nowy samochód. 
Ten właśnie sztandar dodaje 
podniosłości różnym uroczy-
stościom. Ten sztandar jest 
siłą wzywającą do gotowości.
Wiele z nas uczestniczyło i pa-
mięta dzień św. Floriana- patrona 

Strażaków. To zawsze z tej oka-
zji strażacy organizują zawsze 
w  maju imprezę przy ognisku.
Nasza OSP to również piel-

grzymka do Częstochowy na 
odnowienie ślubów, to gościn-
ne podejmowanie pielgrzymów 
na chełmskiej Górze, to udział 
w  wojewódzkich obchodach 
Dnia Strażaka w  Szczecinie. 

Prawdą jest, że nie daleko pada 
jabłko od jabłoni. Odnosi się to 
również do naszych strażaków, 
bo w  naszej OSP służą poko-
lenia strażaków. Jak wcześniej 
wspomniałam, założycielem 
OSP w Będzinie był P. Bolesław 
Woźnicki, a  następnie szeregi 
OSP zasilili jego synowie- Alek-
sander- Obecnie Prezes OSP 
i  Stanisław, a  dzisiaj ich syno-
wie: Grzegorz, Łukasz i  Paweł.  
W  szeregach OSP służyli zaj-

mując różne stanowiska P. Leon 
Kulczycki i jego brat Michał, dzi-
siaj w  szeregach OSP stoi syn 
Leona- Marek i  Wnuczek Mar-

cin. Rodzina Proskurów- w sze-
regu stoją niemal obok siebie 
Henryk, i  jego bracia Andrzej 
i Józef i synowie Andrzeja- Rafał 
i Tomek. Rodzina Golusinskich- 
jeden z założycieli OSP. To Piotr 

Golusiński, dzisiaj szeregi OSP 
zasilają synowie Piotra: rów-
nież Piotr i Józef oraz wnuczek 
Krzysiek. Kierowcą STARA jest 
obecnie Krzysztof Góral. Stoi 
teraz w  szeregu OSP i  w  tym 
samym szeregu stoją jego sy-
nowie Bartłomiej i  Jarosław, 
a  wrastającym w  OSP jest ku-
zyn Szymon. W tym wszystkim, 
w  tej całej historii bardzo mi-
łym i pożądanym i budującym 
elementem jest fakt zauważe-
nia tego ochotniczego działa 
poprzez ludzi z zewnątrz, przez 
władze. Dowodem tego są po-
dziękowania jakie napływają 
do naszych strażaków. Wśród 
wielu z nich najczęściej są po-
dziękowania od Wójta Gminy 
Będzino. Ludzie z  zewnątrz 
widzą pracę naszych straża-
ków bardziej przez pryzmat 
sprawozdań, ale wójt, człowiek 
przebywający co dzień wśród 
nas, widzi tę pracę niemal 
bezpośrednio. Jest to bardzo 
miłe że zauważa, że pamięta.





Dobrzyca
Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Dobrzy-
cy powstała w  1948 roku. 

Założyli ją nieżyjący już dziś: 
Bolesław Hanasz, Józef Wojcie-
chowski, Edward Krzyżanow-
ski, Wacław Sobota, Leopold 
Sztyrak, Antoni Stec, Henryk 
Michalski, Zdzisław Sitkow-
ski, Eugeniusz Raus, Jan Łuc-
ka i  Józef Szczur, Jan Wasiak. 

Wówczas Ci strażacy dyspono-
wali ręczną pompą na żelazno 
– drewnianych kołach ciągniętą 
przez konie, a napędzaną przez 
sześć osób. Strażnica znajdowa-
ła się wtedy w  budynku obok 
dzisiejszego Wiejskiego Domu 
Kultury. Do dziś widać zamuro-
wane drzwi wjazdowe. W 1950 
druhowie otrzymali motor–
pompę typu ISARIA. Dwa lata 
później rozpoczęto budowę 

remizy na obecnym miejscu. 
Strażnica została wybudowana 
w czynie społecznym i była to 
chyba najtaniej wybudowana 
remiza w  kraju. Strażacy pozy-
skali cegłę na budowę z  ruin 
starych budynków z  pobliskiej 
okolicy. Jedyny koszt, to drobne 
wynagrodzenie dla murarza… 
Właściwie, to źle powiedziane: 
nie wynagrodzenie, a napiwek! 
Gmina zapłaciła mu wówczas 
9 tys. złotych. Kierownikiem bu-
dowy był dh. Sztyrak Leopold, 
a  inspektorem nadzoru archi-
tekt powiatowy pan Konopacki. 

Budowę remizy ukończono 
w 1955 roku. Posiadała ona dwa 
boksy garażowe oraz maleńką 
świetlicę. W tym że roku jednost-
ka otrzymała nowy samochód 
STAR 20 typu GBM. Wówczas 
Komendantem Powiatowym 
PSP był kapitan Borowski.

Wieś nie miała sali widowisko-
wej. Strażacy wspólnie z kołem 
ZboWiD, do którego większość 
druhów OSP należało, roze-
brali zrujnowany pałac we wsi 
Smolno. Z tego materiału zbu-
dowali w  czynie społecznym 
tak okazałą świetlicę z  towa-
rzyszącymi pomieszczeniami, 
że w  czasach powstawania 
gminnych ośrodków kultury, 

GOK Będzino upatrzyło so-
bie na siedzibę Dobrzycę.
Strażacy wznieśli 8 mostków 
na okolicznych rzeczkach i wy-
remontowali drogi dojazdo-
we. Za zarobione pieniądze, 
a  tych było wówczas sporo, 
wykupili cegiełki na budowę 
,,Domu Chłopa” w  Warszawie.
Członkowie OSP byli ,,po-
gotowiem” gminnym do or-
ganizowania rozlicznych 
gminnych imprez, chociaż-



by dożynki. Również i  dziś 
pomagają w  organizowaniu 
różnych gminnych imprez.

W 1971 roku jednostka otrzyma-
ła z Komendy Rejonowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ko-
szalinie drugi samochód marki 
STAR 25 typu GBM. W następ-
nych latach pierwszy samochód 
STAR 20 GBM został poddany 
kasacji, a zastąpił go ŻUK GLM.
W  1982 roku STARA 25 GBM 
zastąpiła SKODA GBA, którą 
w  1988 roku sprzedano. Za-
rząd OSP mógł sobie pozwolić 
na takie posunięcie, ponieważ 
rok wcześniej jednostka otrzy-
mała STARA 244 GBA 2,5/16 
z  Komendy Miejskiej PSP. 

Za pieniądze ze sprzedaży za-
kupiony został sztandar oraz 
zorganizowane obchody czter-
dziestolecia jednostki połą-
czonych z  zawodami sporto-
wo-pożarniczymi na których 
to uroczyście wręczono sztan-
dar jednostce. W  tym samym 
roku druhowie cieszyli się no-
wym nabytkiem- ŻUK GLM.
Decyzją Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Po-
żarnej numer 17/15 z  dnia 
10.03.1995 r. OSP DOBRZYCA 
została włączona do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Oznaczało to większy 
prestiż dla jednostki, a  co za 
tym idzie przybyło obowiąz-
ków i  zadań do wykonania.
W  2000 roku został dobudo-
wany następny boks garażo-

wy z  szatnią i  magazynkiem. 
Dzięki tej inwestycji wspartej 
przez Urząd Gminy w Będzinie 
i Komendę Główną w Warsza-
wie cały obiekt zmienił swo-
je oblicze na bardziej okazałe. 

Druhowie nie poprzestali na tej 
inwestycji. Postanowili, że jeśli 
jest nowy garaż to i przydał by 
się nowy wóz bojowy. I  dzięki 
środkom finansowym z  KSRG, 
wsparciu Urzędu Gminy w Bę-
dzinie, Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, przekazy-
wanych ekwiwalentów za akcje 
gaśnicze 29 października 2004 
roku STAR 200 GBA 2,5/16 zo-
stał wprowadzony do podzia-
łu bojowego. STAR 200 zastą-
pił wysłużonego ŻUKA GLM.

Ponadto druhowie podjęli się 
modernizacji starego garażu 

i  zaplecza na świetlicę i punkt 
alarmowy z  niewielkim zaple-
czem kuchennym i sanitarnym. 
Tę inwestycję wsparł Zarząd 
Wojewódzki ZOSP w  Szczeci-
nie, Urząd Gminy w  Będzinie, 
oraz sami strażacy przekazu-
jąc ekwiwalenty za akcje ga-
śnicze na zakup potrzebnych 
materiałów. Zaś prace wyko-
nali sami członkowie OSP. In-
westycja ta jest już ukończona.
W  2007 roku zapadła decyzja 
o  zakupie średniego gaśnicze-
go samochodu terenowego, 
który miałby zastąpić średni 
uterenowiony samochód STAR 
244 GBA 2,5/16. Po rozmowach 
Zarządu z  Wójtem Gminy Bę-
dzino Henrykiem Brodą posta-
nowiono o zakupie samochodu 
STAR 266 GBA 2,3/20. W czerw-
cu na obchodach 60-lecia jed-
nostek OSP DOBRZYCA i  OSP 
MŚCICE w  miejscowości Do-
brzyca na boisku sportowym 
został uroczyście przekazany 

Sekretarz gminy Marysia Kwiecień wraz z członkami OSP, 1970 r.



W czerwcu na obchodach 60-le-
cia jednostek OSP DOBRZYCA 
i OSP MŚCICE w miejscowości 
Dobrzyca na boisku sportowym 
został uroczyście przekazany 
średni terenowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy marki STAR 
266 GBA 2,3/20 dla OSP DO-
BRZYCA zakupiony ze środ-
ków Gminy Będzino i  Zarządu 
Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. 

Po niedługim czasie użytko-
wania pojazdu okazało się, że 
był to trafny zakup, ponieważ 
radził on sobie bardzo dobrze 
w warunkach terenowych i nie 
tylko. Potwierdziła to akcja 
14.12.2010 roku kiedy to na-
szą okolice nawiedziła śnieży-
ca. Wówczas to mieliśmy za 
zadanie odwieść dzieci niepeł-
nosprawne do domów, które 
wracały z  codziennych zajęć 

z  placówki w  Koszalinie. Bus 
którym podróżowały nie da-
wał sobie rady było tyle śniegu. 

Dojechał do Dobrzycy, a  do 
Strzepowa i  Łopienicy dzieci 
odwieźli strażacy. Następnie 
prowadziliśmy działania na 
krajowej 11 w  miejscowości 
Tymień gdzie śnieżyca zasypa-

ła kilkanaście samochodów. 
Dostarczaliśmy gorącą herba-
tę oraz kto chciał zawoziliśmy 
do Zespołu Szkół w  Tymieniu.

Przygotowania do zawodów powiatowych, drużyna chiopców 16-18 r.ż., od lewej Mirosław Sitkowski, Józef Wasiak, Roman 
Sztyrak, Piotr Stec, Grzegorz Szcześniak, Zenon Meresiński, Janusz Stec, Grzegorz Sztyrak, ....... Specyał, Szymon Wasiak, 1987 r.

Zawody Gminne w Dobrzycy, 1988 rok





Mścice
Ochotnicza Straż Po-
żarna w  Mścicach po-
wstała w  roku 1948. 

Początkowo skromnie wypo-
sażona starała się jak najlepiej 
wypełniać swoją rolę i  zdoby-
wała coraz to nowe doświad-
czenia. W  roku 1978 straż zo-
stała „reaktywowana” i od tego 
momentu działa prężnie, wy-
pełniając swoje zadania w spo-
sób właściwy doskonaląc wciąż 
warsztat pracy. Dzisiaj OSP 
w  Mścicach posiada nowo-
czesny sprzęt do ratownictwa 
drogowego i  co najważniejsze 
– dobrze wyszkoloną i przygo-
towaną do pracy w  każdych 
warunkach kadrę. Rok 1988 był 
rokiem rozpoczęcia wielkiego 
rozwoju jednostki OSP. Została 
oddana nowa remiza strażacka 
z  dwoma boksami garażowy-
mi i świetlicą. Jednostka otrzy-

mała również nowy samochód 
gaśniczy Jelcz 004, który służył 
do roku 2010. W  roku 1995 
OSP w  Mścicach została włą-
czona do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. Pre-
zesami wówczas byli Czesław 
Szczur oraz Ryszard Pacek,  
natomiast naczelnikiem Tade-
usz Dereń. W roku 1997 w OSP 
Mścice pojawia się nowy lekki 

samochód ratownictwa dro-
gowego na podwoziu Fiata 

Cinqecento wraz ze lekkim 
sprzętem hydraulicznym. Od 
tego momentu jednostka roz-
szerzyła działalność ratowni-
czą. Na wyposażeniu jednost-
ki w  tym czasie znajdował się 
Jelcz, Nysa, Fiat. Do roku 2006 
działalnością operacyjną kie-
rował Naczelnik – Tadeusz 
Dereń. Od 2006 roku do 2008 
roku funkcję tą pełnił Krzysz-

tof Szczur, który po objęciu 
funkcji komendanta gminne-



go ochrony przeciwpożarowej 
w  Będzinie zrezygnował z  tej 
funkcji. Obowiązki Naczelni-
ka naprzemiennie wykonywali 
druhowie: Arkadiusz Okraska, 

Bartosz Dereń, Michał Augu-
styniak. Ten ostatni do dziś 
piastuje te odpowiedzialną, 
a zarazem bardzo ważną funk-
cję odpowiedzialną za szkole-
nie i  przygotowanie jednostki 
do wyjazdów ratowniczych. 
Rok 2010 był z  kolei przeło-
mowym rokiem ze względu na 
wymianę wysłużonego Jelcza 
na nowoczesny samochód ra-
towniczo – gaśniczy Mercedes 
oraz wymianę pokoleniową we 
władzach OSP Mścice. Wie-
loletni prezesi przekazali pa-
łeczkę młodszym strażakom. 
Odtąd funkcję prezesa do dziś 
pełni Marek Pacek, natomiast 
naczelnikiem niezmiennie 
pozostał Michał Augustyniak. 
Na W  roku 2011 ponownie 

wielkie święto w  jednostce 
OSP. Pojawił się drugi nowo-
czesny samochód ratowniczo 
– gaśniczy na podwoziu MAN. 
OSP Mścice stało się jednost-

ką KSRG na miarę XXI wieku. 
W  kolejnych latach OSP roz-
poczęło remonty pomiesz-
czeń straży, które trwają do 
dziś. Na przełomie 20 lat po-
jawiło się jeszcze kilka lekkich 

pojazdów strażackich, które 
dziś już nie funkcjonują. Po-
zostały dwa wspomniane no-

woczesne wozy ratownicze. 
Niestety z  czasami wielkiego 
rozwoju sprzętowego pojawiły 
się ogromne problemy kadro-
we w OSP. Wyjazdów ratowni-

czych przybywa, a za tym i od-
powiedzialność ochotników 
stawała się coraz większa. Mi-
gracje ludności powodowały, 
że wielu znakomitych straża-
ków wyjechało za granicę lub 

przeprowadziło się do miast.
W  rok 2015 z  inicjatywy ko-
mendanta gminnego ochrony 



przeciwpożarowej Krzysztofa 
Szczura i  wójta gminy Będzi-
no Henryka Brody powstało 
spotkanie robocze w  sprawie 
reaktywacji MDP w  gminie 
Będzino, którego oczekiwane 
efekty nastąpią po 10 latach. 
Rok 2017 okazał się szczę-
śliwym, jeśli chodzi o  reali-
zację pomysłu. W  OSP Mści-
ce działalność w  ramach 
MDP stanowi ok 15 dzieci, 
a  w  całej gminie ponad 70.
Obecnie w  OSP Mścice jest 
35 czynnych członków biorą-
cych w  akcjach ratowniczych.





Zdjęcia



Zawody Gminne w Dobrzycy, 1988 rok

Przygotowania do zawodów powiatowych, 1987 rok



Założyciele OSP Dobrzyca, od lewej: Zdzisław Sitkowski, ... , Marek Sitkowski, ... , Józef Wielgus, Edward Stec, Jan 
Wasiak, LEsław Wojtecki, Bolesław Hanasz - pierwszy siedzacy od lewej - prezes OSP, Stanisław Luty

Od lewej Jan Wasiak, Lesław Wojtecki, rok nieznany



Zmiana warty przy grobie p. Jezusa, lata 70-te

Od lewej Aneta Jon, Arkadiusz Sidłowski, Grzegorz Szcześniak, Bogdan Jon, puchar wręcza asp,. Roman Budy-
nek, dalej Jurek Ochman, Zawody Gminne w Dobrzycy, 1988 rok



Budynek OSP przed rozbudową - lata 90-te

Od dołu od lewej Grzegorz Augustyniak, Grzegorz Szumczyk, ..., Janusz Kępa, Franciszek Kwit, Radosław Wasiak, Zbigniew 
Hanasz, Waldemar Szczur, Janina Wojtecka Arkadiusz Sidkowski Jerzy Wasiak od góry Szymon Wojtala, Rafał Stec, Mariusz 

Wasiak



Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze podczas zawodów Gminnych w Dobrzycy, 1988 rok

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze podczas zawodów Gminnych w Dobrzycy, 1988 rok



















55-lecie OSP Będzino

Zawody gminne w OSP w Będzinie, 2005



Przemarsz na plac k. Młynów, prowadzi Aleksander Woźnicki

50 rocznica OSP w Będzinie, poczet sztandarowy, od lewej: A. Madej, Tomasz Baczyński, 
Grzegorz Woźnicki, 2 maja 1988 r., niżej Kinga Bartczak, Paulina Frątczak, Ola Dziubińska, Joanna 

Kulczycka, Magda Woźnicka



Turniej wiedzy pożarniczej, 2005 r.

Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej, 2005 r.



Turniej wiedzy pożarniczej, 2005 r.

Turniej wiedzy pożarniczej, 2005 r.



Zawody gminne OSP w Będzinie, 2005 r.

Zawody gminne OSP w Będzinie, 2005 r.



Zawody gminne OSP w Będzinie, 2005 r.

Zawody wojewódzkie OSP w Gryfinie, 2003 r.



Zawody wojewódzkie OSP w Gryfinie, 2003 r.

Zawody wojewódzkie OSP w Gryfinie, 2003 r.





Prasa















Wspomnienia



Bogdan Sztyrak
Urodziłem się 5.IX.1941 
r. w  Rajsku. Do Dobrzy-
cy przyjechałem z  rodzi-
cami w  czerwcu 1946 r. 

Zaczynałem od młodzie-
żówki OSP, to było gdzieś 
w  5 klasie podstawówki.
A  jak to się zaczę-
ło w  ogóle w  Dobrzycy?
Straż zawiązywało kilka osób, 
w tym mój ojciec. Przy płocie 
przy granicy z  plebanią sta-
ła wiata, a  pod nią  „sikawka 
konna”. Później dostaliśmy 
spalinową pompę węgierską 
„isaria”. Pan Grędzicki, dał pół 
swojej obory na remizę. I tak to 
się zaczęło. Jeździliśmy głów-
nie do pożarów, współpraco-
waliśmy z miejscowymi rolni-
kami którzy w  razie potrzeby 

użyczali swoich konii i sprzętu. 
Ciężko powiedzieć ile dokład-
nie nas było. Ale mogę powie-
dzieć że bardzo dużo - na po-
czątku było tak – kto w danym 
momencie przyszedł do po-
mocy ten był strażakiem. Nie 
było żadnej sformalizowanej 
drogi, nie było szkoleń, brako-
wało sprzętu. Przede wszyst-
kim liczyły się chęci. Mogliśmy 
liczyć tylko na siebie. Z  cza-
sem zawiązała się współpraca 
z  komendą powiatową stra-
ży pożarnej – dostaliśmy ja-
kiś sprzęt. W końcu przyszedł 
czas na budowę remizy, któ-
rą to stworzyliśmy w  czynie 
społecznym. Budowa trwała 3 
lata. Fundusze mieliśmy z róż-
nych źródeł ale w dużej części 
zebraliśmy je sami. Organi-

zowaliśmy zabawy, a  w  tych 
czasach były one dochodowe. 
Wszelkie roboty były robio-
ne szarwarkowo – a  polegało 
to na tym, że w tamtych cza-
sach każdy rolnik miał obo-
wiązek odpracować określo-
ną liczbę dni na rzecz gminy. 
Pierwszy pożar? Pamiętam 
to jak dziś. Paliło się w  Bar-
nach – za Dygowem, Sosnow-
ski był kierowcą. Na nieszczę-
ście było to w  sylwestrową 
noc. Wielka stodoła, pełna 
zboża– prawdopodobnie zo-
stała podpalona, łunę było 
widać z  Dobrzycy. Nam wy-
dawało się, że to bardzo bli-
sko. A  my jechaliśmy i  jecha-
liśmy.. Byłem wtedy młodym 
chłopakiem. Nie było lekko.



Waldemar 
Szczur
Urodziłem się 9 stycznia 
1961 r. Pochodzę z  Dobrzy-
cy, zamiłowania do straży 
wyciągnąłem od ojca i  bra-
ta, którzy byli strażakami. 

Jako młody chłopak przy-
chodziłem do straży, podo-
bało mi się to. Po pewnym 
czasie strażacy zorganizowa-
li młodzieżowe drużyny po-
żarnicze, wtedy zacząłem się 
uczyć podstaw – jak rozwinąć 
i  zwinąć wąż, jak obsługiwać 
urządzenia. Czas leciał nie-
ubłaganie, potem jako 18-latek 
już zostałem strażakiem. Trze-
ba było być pełnoletnim, bo 
młodsi nie byli brani do akcji. 
Z biegiem czasu zasady bycia 
w  straży ewoluowały – trzeba 
było mieć badania lekarskie, 
robić kursy żeby się doszka-
lać. Po kilkudziesięciu latach 
zyskałem zaufanie druhów, 
z którymi przebywałem w re-

mizie. Z  funkcji prezesa zre-
zygnował Pan Bogdan Szty-
rak, który ze względu na wiek 
chciał odejść na zasłużoną 
emeryturę i  „oddać pałeczkę” 
młodym. Koledzy wytypowali 
mnie, ja się zgodziłem, no i tak 
po dzień dzisiejszy – jestem 
już prezesem ponad 20 lat. 
Pamiętam pożar w  Kępicach. 
Paliły się wtedy lasy. Byliśmy 
już w systemie krajowym. Za-
dysponowała nas Państwo-
wa Straż Pożarna aż do woje-
wództwa pomorskiego. Akurat 
tak się zdarzyło, że w domu nie 
było ani żony ani dzieci. Tak 
jak wstałem, tak poleciałem. 
Nie wiedziałem gdzie dokład-
nie mamy jechać. Wsiedliśmy 
w  samochód i  pojechaliśmy 
na te Kępice. Nie było wtedy 
jeszcze telefonów komórko-
wych żeby móc się z  rodziną 
skontaktować. Rodzina wróci-
ła do domu i zaczęła się mar-
twić, słyszeli tylko na począt-
ku że „mąż gdzieś poszedł”.

Aż w  końcu żona dowiedzia-
ła się od kogoś, że „pojechali 
gasić las”. A  my byliśmy tam 
półtora dnia…! Ciężko okre-
ślić w  słowach co czuła żona 
z  rodziną w  domu po takim 
czasie. No i mi też się dostało..
Jak na razie zdrowie na to po-
zwala, jeżdżę na akcje, biorę 
aktywny udział w  życiu osp. 
W  tej pracy trzeba nabrać 
pewnej odporności psychicz-
nej, zwłaszcza podczas wy-
padków jak widzi się poszko-

dowanych lub nawet ofiary 
śmiertelne. Wtedy staramy się 
odgrodzić jakoś od tego emo-
cjonalnie i  skupić się przede 
wszystkim na tym, żeby po-
móc takim ludziom tak, jak 
tylko potrafimy. Jeżeli mam 
oceniać funkcjonowanie OSP 
na przestrzeni lat to mogę 
powiedzieć, że jest troszkę na 
odwrót niż było w  początko-
wych latach – wtedy było dużo 
ochotników, a małe możliwo-
ści logistyczno-sprzętowe. Te-
raz jest dużo dobrego sprzę-
tu i  szkoleń, a  mniej ludzi. 

W  naszej historii bywają 
przestoje. Niektórym wydaje 
się, że bycie strażakiem to tyl-
ko jeżdżenie do pożarów. A te 
czasy już dawno minęły. Zwięk-
szył się nasz zakres zadań – 
nie gasimy już tylko pożarów, 
mamy wypadki drogowe, róż-
nego rodzaju zagrożenia zwią-
zane z  klimatem. Zwłaszcza 
anomalie pogodowe w  ostat-
nich latach. To pochłania czas, 
a wiadomo że ten dla każdego 
z  nas jest cenny i  który moż-
na przeznaczyć na co innego. 
Dlatego do bycia strażakiem 
trzeba mieć zamiłowanie.
Mimo to w Dobrzycy napraw-
dę nie jest źle pod względem 
osobowym. Przychodzą mło-
dzi i  aktywni ludzie, w  na-
szych szeregach mamy dru-
hny, które jeżdżą z  nami do 
akcji, szkolą się. Uważam, że 
idziemy w  dobrym kierunku. 



Aleksander Woźnicki
Urodziłem się 7 grudnia 1947 r. 
w Będzinie. Moja przygoda roz-

poczęła się już w dzieciństwie. 

Tak się składa, że dawna re-
miza była zaraz przy mojej 
posesji. Pierwszym prezesem 
OSP był mój tata. Zaczynali-
śmy ze zwykłą sikawką konną. 

Już jako dzieci pomagaliśmy 
strażakom. Gdy starsi gasili, 
my pomagaliśmy pompować 
wodę. Pamiętam pożar sto-
doły w Będzinie, później do-
robiliśmy się wozu konnego 
na gumowych kołach i mo-
topompy. Na początku lat 60 
dostaliśmy STARA 21. Ja ofi-
cjalnie strażakiem zostałem 
w 1968 r. Wtedy też remiza 
została przeniesiona w miej-

sce, w którym jest obecnie. W 
1986 r. zostałem wybrany na 
prezesa. Najgorsze zdarzenia, 
które zostają w pamięci to 
te, w których są ofiary śmier-
telne. Takie rzeczy czasem 
mogą człowieka przerosnąć.

Na szczęście w dzisiejszych 
czasach jest lepiej – jest o nie-
bo lepszy sprzęt, który poma-
ga szybko i sprawnie gasić po-
żary oraz ratować ludzi. Swojej 
jednostce życzyłbym dalszych 
postępów i dalszej rozbudo-
wy. Mamy kiepskie warunki 
socjalne, po akcji chłopaki nie 
mają się gdzie umyć, wyprać 
ubrań, wysuszyć. Przydałoby 
się również naszego JELCZA 
wymienić na coś nowego.



Straż współcześnie



Rekreacyjny Festyn Strażacki

Festyn rodzinny połączony z nauką bezpieczeństwa



Rodzinny Bieg Wolności
Coroczny bieg dla zdrowia z okazji Dnia Niepodległości





Ślubowanie MDP



Po trwającym ponad rok 
projekcie przyszedł czas 
na oficjalne ślubowanie 
i  przyjęcie kandydatów 
do trzech Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych po-
wołanych przy Ochotni-
czych Strażach Pożarnych 
na terenie gminy Będzino.

W dniu 16. grudnia w Domu Lu-
dowym w  Mścicach jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
zorganizowały spotkanie pod-
sumowujące, na którym od-
było się uroczyste ślubowanie  
dotychczasowych kandydatów 
na członków MDP. Dzieci po-
wtórzyły treść roty ślubowania 
i otrzymały legitymacje człon-
kowskie. Wydarzenia uświetnili 
swoją obecnością przybyli go-
ście: dumni rodzice i  najwyżsi 
przedstawiciele struktur OSP 
i PSP szczebla gminnego, po-

wiatowego. Podczas spotka-
nia nie zabrakło podziękowań, 
gratulacji i  życzeń kontynuacji  
z  dalszymi sukcesami przed-
sięwzięcia. Podsumowano 
ostatni rok działań w projekcie 
oraz podkreślono wagę pracy, 
jaką OSP z  terenu gminy wy-
konały w zakresie edukacji na 
rzecz bezpieczeństwa lokalnej 
dzieci i młodzieży. Dzięki środ-
kom pozyskanym na ten cel 
młodzież w  wieku 10-18 lat 
uczestniczyła w  cyklu szkole-
niowym, podczas którego m.in. 
dzieci przeszły kurs pierwszej 
pomocy, poznały sprzęt ochro-
ny przeciwpożarowej, zwie-
dziły komendę Państwowej 
Straży Pożarnej w  Koszalinie. 
Nie zabrakło rekreacji w okre-
sie letnim. Temat bezpiecz-
nych zachowań nad jeziora-
mi i  morzem dzieci poznały 
dzięki uczestnictwu w  Festy-

nie Wodnym. Zorganizowano 
również pierwszy, profilowany, 
mundurowy obóz letni - je-
dyny taki na terenie naszego 
powiatu. Młodzież przebywała 
w dniach 15. - 19. lipca w Bia-
łym Dunajcu koło Zakopane-
go, gdzie w  góralskiej aurze 
zdobywała wiedzę niezbędną 
z  punktu widzenia działalno-
ści w  strukturach OSP. Młodzi 
druhowie i  druhny mieli oka-
zję nauczyć się prawidłowego 
powiadamiania o  zdarzeniu 
służb ratunkowych, czy rozwi-
jania linii gaśniczej. Doskona-
łym uzupełnieniem nabytej 
podczas obozu wiedzy były wi-
zyty w lokalnych i regionalnych 
jednostkach państwowych 
i  ochotniczych straży pożar-
nych pozwalające na wymianę 
dobrych praktyk. Warte pod-
kreślenia jest to, że młodzież 
uczestniczyła w obozie zaopa-

Po ślubowaniu...



trzona w pełne umundurowa-
nie – tzw. koszarówki, koszulki, 
czapeczki i hełmy, co tylko do-
dawało atrakcyjności całemu 
przedsięwzięciu i  budowało 
poczucie tożsamości z  OSP 
młodych strażaków. Jednym 
z głównych celów podróży było 
również zwiedzanie Centrum 
Edukacji Przeciwpożarowej 
w Chorzowie, w którym dzieci 
dzięki różnego rodzaju instala-
cjom i symulatorom mogły po-
czuć się jak w  samym środku 

działań ratunkowych. Jednak 
jak przystało na wakacje - nie 
zabrakło czasu na wypoczy-
nek. Dzieci w ramach dodatko-
wych atrakcji odwiedziły termy 
z  Szaflarach, Zakopane wraz 
z Gubałówką oraz wzięły udział 
w  spływie Białym Dunajcem. 
Udział w  całym projekcie był 
dla 76 uczestników całkowi-
cie bezpłatny, co było możliwe 
dzięki współfinansowaniu ze 
środków Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i  Polityki Społecznej 

w ramach Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich 2017 
oraz środków budżetowych 
Gminy Będzino i własnych OSP. 
Celem projektu „Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze na terenie 
gminy Będzino” było przepro-
wadzenie kompleksowej re-
krutacji i  szkoleń dla nowych 
członków MDP trzech gmin-
nych jednostek OSP w: Będzi-
nie, Dobrzycy i  Mścicach. (PK)
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Projekt pn. „Młodzieżowe 
Drużyny Pożarniczy z  te-
renu gminy Będzino” po-
wstał z inicjatywy gminne-
go komendanta ochrony 
przeciwpożarowej Krzysz-
tofa Szczura w roku 2016.

Projekt stanowił odpowiedź 
na problem braku nowych re-
krutów w  OSP i  tym samym 
braku Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych (MDP) na tere-
nie gminy Będzino mających 
wpływ na obecne funkcjono-
wanie i  przyszłość OSP. Po-
wyższy problem był wynikiem 
szeregu zjawisk o  charakterze 
demograficznym, społecznym 
i promocyjnym jakie rzutują na 
zaistniały stan rzeczy w  lokal-
nych OSP. Ze zjawiskiem sta-
rzenia się składów członkow-
skich tych organizacji zmaga 
się większość jednostek w Pol-

sce. Dane demograficzne nie 
napawały optymizmem, gdyż 
średnia wieku strażaka z  tre-
nu gminy wynosiła: 29 - w OSP 
Mścice 35 lat, a w OSP Będzino 
aż 37 lat. W trzech jednostkach 
OSP na 123 członków jest je-
dynie 8 osób poniżej 20 roku 
życia, a  ponad 93% zespołów 
stanowią osoby starsze. W oba-
wie o ciągłość funkcjonowania 
OSP, przekazywania wiedzy 
i  doświadczenia oraz utrzy-
manie wysokiej jakości wy-
konywanych zadań z  zakresu 
bezpieczeństwa przez drużyny 
OSP od kilku lat cyklicznie i re-
gularnie OSP na własną rękę 
prowadzi akcje rekrutacyjne 
zachęcające młodzież z  tere-
nu gminy do wstąpienia w ich 
szeregi. Niestety powyższe 
działania nie przyniosły oczeki-
wanego efektu –na przestrzeni 
ostatnich 3 lat do OSP na tere-

nie gminy wstąpiło zaledwie 8 
osób, które nie były powyżej 20 
r. ż. Akcje rekrutacyjne nie od-
nosiły trwałego rezultatu w po-
żądanej skali z wielu przyczyn. 
Z tego względu zdecydowano 
się na podjęcie bardziej zorga-
nizowanych, masowych i  pro-
fesjonalnych działań rekruta-
cyjnych przy użyciu narzędzi 
jakie dał członkom OSP niniej-
szy projekt. Dzięki szczęśliwie 
pozyskanemu dofinansowaniu 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i  Poli-
tyki Społecznej oraz wkładowi 
własnemu pochodzącemu ze 
środków budżetu Gminy Bę-
dzino i OSP projekt był realizo-
wany niemal cały 2017 rok (od 
początku lutego do grudnia 
włącznie).  Projekt zaczęto od 
rekrutacji uczestników. Według 
założeń wniosku w  projekcie 

Jak to się zaczęło...



dzieci i młodzieży w wieku 12-
18 lat (według statutów OSP). 
W  wyniku intensywnych dzia-
łań rekrutacyjnych do projektu 
przystąpiło 76 osób. W ramach 
projektu młodzież została 

przygotowana do pierwszych 
działań przy OSP poprzez m.in. 
kurs wiedzy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, pierwszej 
pomocy połączony z  musztrą 
i  ćwiczeniami sprawnościowy-

mi. W  projekcie odbywały się 
także wydarzenia o  charakte-
rze rekreacyjnym mające na-
uczyć dzieci pracy społecznej 
w  organizacji pozarządowej 
jak Festyn Bezpieczne Waka-
cje czy spotkanie mikołajkowe 
Bezpieczna zima. Dzieci brały 
udział w  I  Gminnych Zawo-
dach Strażackich dla MDP oraz 
kibicowały w zawodach powia-
towych OSP.  Jednym z więk-
szych wydarzeń projektowych 
był pierwszy, profilowany, mun-
durowy obóz letni dla kandy-
datów na członków Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
zorganizowany w  lipcu w Bia-
łym Dunajcu koło Zakopane-
go. Młodzi adepci trenowali m.  
in.in. spostrzegawczość i orien-
tację w  drogach ewakuacyj-
nych, przeszli kurs udzielania 
pierwszej pomocy - m.in. bez-
pieczne zachowania podczas 
sytuacji związanych z krwawie-
niami z nosa, omdleniami, na-
głym zatrzymaniem krążenia, 
opatrywaniem ran, oparzeń 
i krwotoków zewnętrznych czy 
stabilizacją złamanych koń-
czyn. W  ramach integracji na 
potrzeby prowadzenia powyż-
szych warsztatów grupa wspól-
nie przygotowała własnego 
manekina naturalnych rozmia-
rów, który pełnił rolę poszko-
dowanego. Dzieci nabyły także 
niezwykle ważną umiejętność 
prawidłowego powiadamiania 
służb ratunkowych o  zdarze-
niu wymagającym interwencji. 
Oprócz tego młodzi druhowie 



in. spostrzegawczość i orien-
tację w drogach ewakuacyj-
nych, przeszli kurs udzielania 
pierwszej pomocy - m.in. bez-
pieczne zachowania podczas 
sytuacji związanych z krwawie-
niami z nosa, omdleniami, na-
głym zatrzymaniem krążenia, 
opatrywaniem ran, oparzeń i 
krwotoków zewnętrznych czy 
stabilizacją złamanych koń-
czyn. W ramach integracji na 
potrzeby prowadzenia powyż-
szych warsztatów grupa wspól-
nie przygotowała własnego 
manekina naturalnych rozmia-
rów, który pełnił rolę poszko-
dowanego. Dzieci nabyły także 
niezwykle ważną umiejętność 
prawidłowego powiadamiania 
służb ratunkowych o zdarze-
niu wymagającym interwencji. 
Oprócz tego młodzi druhowie 
i druhny mieli niepowtarzalną 
okazję nauczyć się rozwijania 
linii gaśniczej, zwijania alarmo-
wego, a przy okazji pobawić 
się hydronetkami. Doskonałym 
uzupełnieniem nabytej pod-
czas obozu wiedzy były wizy-
ty w lokalnych i regionalnych 
jednostkach państwowych 
i ochotniczych straży pożar-
nych pozwalające na wymia-
nę dobrych praktyk.  Jednym z 
głównych celów podróży było 
również zwiedzanie Centrum 
Edukacji Przeciwpożarowej w 
Chorzowie, w którym dzieci 
dzięki różnego rodzaju insta-
lacjom i symulatorom mo-
gły poczuć się jak w samym 
środku działań ratunkowych. 

Wartym podkreślenia jest fakt, 
że młodzież biorąca udział w 
projekcie została zaopatrzo-
na w pełne umundurowanie 
– tzw. koszarówki, koszulki, 
czapeczki i hełmy, co tylko do-
dawało atrakcyjności całemu 

przedsięwzięciu oraz budowa-
ło poczucie tożsamości z OSP 
młodych strażaków. Projekt za-
kończył się w grudniu uroczy-
stym ślubowaniem ….. nowych 
członków Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych (….. z Będzi-




