
Szanowni Państwo,  

          Ochotnicza Straż Pożarna Piotrowice, to nie tylko teraźniejszość, to przede wszystkim historia 

naszej jednostki zapisana pięknymi kartami działalności dla społeczności lokalnej, która rozpoczyna 

się w 1948 roku. Wówczas to z inicjatywy druhów: Stefana ZAMUSZKO, Aleksandra LICZYCKIEGO oraz 

Witolda MINKIEWICZA (seniora) utworzono Ochotniczą Straż Pożarną Piotrowice.  

          W tych powojennych, trudnych latach, nie było łatwo. Ale z potrzeby działania i odruchów serc 

strażaków przystąpiono do wspólnego, pierwszego zadania: wyremontowania i doprowadzenia do 

sprawności technicznej poniemieckiej pompy ręcznej, która znajdowała się w budynku 

przedwojennego pogotowia pożarowego. Również przystąpiono do remontu budynku pogotowia, 

który służy obecnie za remizę strażacką. Wspomniani przeze mnie wcześniej trzej druhowie, dzięki 

swojemu zaangażowaniu powoływali w szeregi OSP nowych członków, którzy następnie, na 

szkoleniach, sukcesywnie zdobywali wiedzę teoretyczną, a praktyczną podczas ćwiczeń i działaniu „w 

boju”. 

         W 1954 roku, druhowie wybudowali drewnianą wieżę, w sąsiedztwie remizy, która przez 30 lat 

służyła do suszenia węży pożarniczych. Dzięki staraniom i zaangażowaniu komendanta jednostki, 

druha Józefa JANIAKA(seniora), w 1967 roku, jednostka otrzymała nową motopompę M400 z całym 

osprzętem węży. Motopompistą został druh Marian WAWSZCZYK, który wcześniej odbył tygodniowe, 

specjalistyczne przeszkolenie. 

         W bogatej historii naszej jednostki, na uwagę zasługuje rok 1984. Wówczas druhowie otrzymali 

przyczepę, w żargonie strażackim określaną jako „bonanzę”, na której znajdował się przedział 

brygadierski, miejsce na motopompę i sprzęt specjalistyczny, potrzebny do działań ratowniczo – 

gaśniczych. W czasie sytuacji kryzysowych, do transportu tej przyczepy wykorzystywano prywatne 

ciągniki rolnicze druhów.   

        W 1992 roku, roku, w którym zlikwidowano większość Państwowych Gospodarstw Rolnych, 

jednostka otrzymała pierwszy strażacki samochód marki ŻUK, który został przekazany z likwidowanej, 

Zakładowej Straży Pożarnej Kłopotowo. Dodatkowo otrzymaliśmy motopompę PO-5 i sprzęt 

pożarniczy. Kilkunastu druhów, obecnych na dzisiejszej uroczystości, na tym sprzęcie, uczyła się i 

poznawała abecadło pożarnicze.  

        Dzisiaj, Ochotnicza Straż Pożarna Piotrowice, liczy 28 druhen i druhów, strażaków – ochotników, 

w tym 10 posiadających uprawnienia do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 

4 druhny, 4 członków honorowych oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Wszyscy szkolimy się i 

działamy: na samochodzie marki STAR 200GBM, pozyskanym w 2018 roku, z sąsiedniej OSP 

Wrzosowo.   

Szanowni Państwo,                                                                                                                                    

        w ponad 70-letniej historii jednostki, w tej chlubnej służbie, w jej szeregach, działało i niosło 

pomoc ponad 80 strażaków – ochotników, w tym kilkunastu prezesów, począwszy od (wcześniej 

wspomnianych) Stefana ZAMUSZKO, Witolda MINKIEWICZA (seniora), Józefa JANIAKA (seniora) czy 

Aleksandra LICZYCKIEGO,  poprzez druhów: Józefa JANIAKA (juniora), Czesława IWANEJKO, Witolda 

MINKIEWICZA (juniora), Andrzeja SZCZYTOWICZA, Jana IWANEJKO, a skończywszy obecnie na 

druhach: Łukaszu ĆWIĘKU, Sebastianie MINKIEWICZU czy mojej osobie. 



Drodzy Państwo,  

        wierni strażackim tradycjom i historii naszej OSP, podejmujemy działania zmierzające do 

zapewnienia właściwego wizerunku strażaków, którzy służąc pod patronem św. Floriana, a od dzisiaj 

także będziemy służyli pod sztandarem naszej jednostki, staramy się z godnością i honorem 

reprezentować ochotnicze pożarnictwo. Często podejmujemy inicjatywy, by zmieniać na lepsze swoje 

otoczenie, tworząc trwały związek ruchu strażackiego z kulturą społeczności lokalnej, dając 

jednocześnie przykład do naśladowania dla naszych, młodych adeptów sztuki pożarniczej. 

        A tak już na sam koniec, przy tej okazji, chciałbym serdecznie podziękować naszym Rodzinom i 

Przyjaciołom, za wspieranie naszych działań, w dziele poprawy wspólnego bezpieczeństwa oraz 

umacniania ochrony przeciwpożarowej „naszej małej ojczyzny”.  

Pięknie dziękuję. 


