
 

 

KKKKRONIKA RONIKA RONIKA RONIKA     
OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ  

W ZAWADACH na 100-lecie 
  

StraŜ Ogniowa Ochotnicza w Zawadach powstała w 1912 roku. Myśl o jej 
załoŜeniu powstała na zebraniu Kółka Rolniczego „Snop” w Zawadach. 

Pierwszy Zarząd stanowili: Prezes – śukotyński Michał – Dziedzic Majątku ze 
StrzyŜewa; Naczelnik – Karnkowski Władysław – Dziedzic Majątku z Pask; 
Członkowie - DoroŜalski Maksymilian, Sadowski Aleksander, Zawadzki Stanisław, 
Gmurek Roch. 

Z pomocą Kółka Rolniczego „Snop” w Zawadach i miejscowej ludności 
zakupiono pierwszy sprzęt: wóz konny za 80 rubli, sikawkę ręczną z węŜami za 99 
rubli i 2 beczki dwukółki (kaŜda umieściła po 36 wiader wody). 

Do dziś zachowały się oryginalne dokumenty z 1912 i 1913 roku świadczące o 
dokonanych zakupach (rachunki, list przewozu). 

Część dokumentów była pisana w języku polskim, część w języku rosyjskim 
oraz rachunki dwujęzyczne (polsko-rosyjskie). 

Jednostka składała się z 3 Oddziałów: Zawad, Gnatowic, Woli Pasikońskiej. 
W 1913 roku wybudowano drewnianą remizę straŜacką z wieŜą obserwacyjną. 
W czasie I wojny światowej StraŜ Ogniowa Ochotnicza w Zawadach nie 

przerwała swojej działalności. Część druhów wstąpiła na ochotnika do polskich 
oddziałów walczących z najeźdźcą. 

Po wyzwoleniu w 1920 r. powołano nowy zarząd w składzie: Prezes – dh 
Karasiński Jan; Naczelnik- dh Kamiński Roman; Członkowie: dh Kamiński Jan, dh 
Sadowski Władysław, dh Sadowski Stanisław, dh DoroŜalski Romuald. 

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości StraŜ Ogniowa Ochotnicza w 
Zawadach bardzo oŜywiła swoją działalność. 

Zakupiono mundury dla straŜaków: topory, oraz nową sikawkę przenośną z 
węŜami.  

W dokumentacji kroniki posiadamy pokwitowanie zapłaty za dokonane 
zakupy w Fabryce Pomp Stanisława Trębickiego za 280.000 zł i ze Składnicy 
StraŜackiej za zakup umundurowania za 49.400 zł. 

Fundusze na działalność pozyskiwano z organizowanych zabaw tanecznych, 
do wyjazdu do poŜaru korzystano z koni okolicznych gospodarzy. 

W 1924 roku następuje odłączenie Oddziałów z Woli Pasikońskiej i Gnatowic, 
które tworzą własne osobne jednostki. 

W 1924 r. dokonano wyboru nowego zarządu w skład którego weszli: Prezes – 
dh Karasiński Jan; Naczelnik - dh Sadowski Władysław; Członkowie - dh Osiński 
Wincenty, dh Sadowski Stanisław, dh DoroŜalski Romulad, dh Zawadzki Stanisław. 

Kolejna zmiana w zarządzie następuje dopiero w 1935 roku. 
Prezesem po raz kolejny zostaje dh Karasiński Jan, naczelnikiem dh DoroŜalski 

Romuald. W skład pozostałych członków obok dr Osińskiego Wincentego, wchodzą 
nowi druhowie - Niedziński Hieronim, Zawadzki Stefan, Sadowski Władysław i 
Sadowski Piotr. 



 

 

Z okresu II wojny światowej nie zachowały się Ŝadne dokumenty dotyczące 
jednostki. Wiemy jednak z przekazów, iŜ w czasie okupacji StraŜ Ogniowa 
Ochotnicza w Zawadach nie zaniechała działalności. Część straŜaków walczy w 
Oddziałach Armii Krajowej. 

Po wyzwoleniu w 1946 r. podjęto decyzję o budowie nowej murowanej remizy. 
Większość prac wykonano w czynie społecznym. Szczególną ofiarnością i 
zaangaŜowaniem wyróŜnił się ówczesny Naczelnik Romuald DoroŜalski. 

Budowę ukończono w 1947 roku. 
Na wyposaŜenie jednostki w 1946 r. otrzymujemy samochód „Dodge”, 

motopompę M800 oraz węŜe. 
W 1949 r. powołano druŜynę Ŝeńską, która działała przez 7 lat. Przez kolejne 

lata jednostka z Zawad oprócz statutowych zadań organizowała pokazy 
sprawnościowe oraz brała udział w manewrach powiatowych. 

W 1955 r. rozwiązano zarządy, a w to miejsce powołano komendy, które były 
organem zarządzającym przez dwa lata, a potem ponownie organem zarządzającym 
jednostką stał się Zarząd. 

W 1957 roku w skład Zarządu weszli: Prezes – dh Osiński Wincenty; Naczelni - 
dh DoroŜalski Romulad; Członkowie - dh Barciński Edmund, Sadowski Jan, 
Zawadzki Konrad, Grzegorczyk Jan, Bargieł Józef, Szwarczewski Jan. 

 
W następnych latach pozyskujemy dla jednostki nowy samochód „śUK”, 

motopompę M-400, 363 m węŜy tłocznych, syrenę alarmową oraz 10 kompletnych 
umundurowań. 

W poszukiwaniu środków na działalność w 1971 r. wynajmujemy 
pomieszczenia na prowadzenie sklepu przez Gminną Spółdzielnię oraz dla Gminnej 
Rady Narodowej pomieszczenia na Filię Biblioteczną i Klub KsiąŜki i prasy „RUCH”. 

Jednocześnie w tym samym roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu 
straŜnicy. Remont trwał kilka lat. Wymieniono dach i okna, załoŜono podłogę, 
orynnowanie, wyremontowano garaŜ.  

Następna zmiana składu zarządu następuje w 1973 roku. Prezesem zostaje dh 
Barciński Edmund, naczelnikiem - dh Dmoch Lucjan; pozostali członkowie to: dh 
Kamiński Stanisław, dh Szwarczewski Jan, dh Twardykus Wacław, dh Grochowski 
Marek, dh Włodarski Edmund, dh Zawadzki Konrad. 

W 1978 r. otrzymujemy samochód bojowy „Star 266” wraz z wyposaŜeniem. W 
roku następnym do Zarządu wchodzi dh Jacek Tomczak, który z jednostką związany 
jest do dnia dzisiejszego, piastując kolejno funkcję z-cy naczelnika, naczelnika, a 
obecnie Prezesa Zarządu. 

W rejonowych zawodach sportowo-poŜarniczych w 1982 roku druhowie OSP 
Zawady zajmują II miejsce. 

W czerwcu 1983 r. - w związku z wizytą PapieŜa Jana Pawła II - bierzemy 
udział w zapewnieniu bezpieczeństwa Ojcu Świętemu. 

W związku z zagroŜeniami poŜarowymi w latach 1984 i 1985, w okresie od 
maja do końca września, osiemnastu druhów bierze udział w leśnych patrolach 
dozorujących lasy w rejonie wsi Zawady, Prusy i Pasikonie. 

Wartość tych czynów społecznych określono na kwotę 242.500 zł w 1984 roku i 
200.000 zł w 1985 roku. 



 

 

W 1991 r. następuje zmiana w wyposaŜeniu jednostki. Otrzymujemy samochód 
marki „Star 244”. Od 1991 r. Zarząd stanowią następujący druhowie: Prezes - dh 
Szwarczewski Jan; V-ce Prezesi - dh Dmoch Lucjan i dh Ciurzyński Sylwester; 
Naczelnik - dh Tomczak Jacek; Sekretarz – dh Makowski Wiesław; Skarbnik - dh 
Modrzejewski Grzegorz; Gospodarz - dh Fijołek Tomasz. 

W 1992 r. jednostka zostaje wpisana do KRS jako stowarzyszenie.  
Skład Zarządu wpisany do rejestru: Prezes – dh Pawlak Zbigniew; V-ce Prezes- 

dh Szwarczewski Bogdan; Naczelnik- dh Tomczak Jacek; Z-cy naczelnika – dh 
Fijolek Witold i dh Dmoch Tomasz; Sekretarz – dh Makowski Wiesław; Skarbnik- dh 
Modrzejewski Grzegorz; Gospodarz- dh Miklin Franciszek; Członek Zarządu –
Tomczak Adam. 

 
Działalność jednostki budzi zainteresowanie młodzieŜy, dlatego powołujemy 

męską MłodzieŜową DruŜynę PoŜarniczą. MłodzieŜ oŜywia działalność jednostki, 
uczestniczy w większości zawodów organizowanych na róŜnych szczeblach, bierze 
udział w konkursie wiedzy poŜarniczej i w zawodach Wojewódzkich DruŜyn 
MłodzieŜowych. 

Osiągnięcia i zaangaŜowanie męskiej MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej 
spowodowało, Ŝe w szeregi ochotników zaczęły zgłaszać się dziewczęta. 

W 1996 r. zostaje powołana Ŝeńska MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza. 
Dziewczęta z sukcesami startują w zawodach na szczeblach regionalnych, 

wojewódzkich i krajowych. Za swoje osiągnięcia Ŝeńska MDP otrzymuje Złotą 
Odznakę. 

Nasi druhowie nie tylko ratują Ŝycie uczestnicząc w akcjach, ale równieŜ są 
honorowymi dawcami krwi. 

W 1997 r. podjęto decyzje o odnowieniu sztandaru. Pracę tę wykonała dla 
naszej jednostki Pani Teresa Zygmunciak. 

W tym samym roku zapada decyzja o dalszych inwestycjach w straŜnicy. 
Z Wojewódzkiego Zarządu Państwowej StraŜy PoŜarnej otrzymujemy dotację 

celową na rozbudowę obiektu w kwocie 40.000 zł w 1997 roku i 20.000 zł w 1998 
roku. 

Samorząd mieszkańców wsi Zawady przekazał środki na ten cel w kwocie 
27.000 zł. 

Dzięki zrozumieniu i hojności władz wojewódzkich, gminnych, samorządu 
mieszkańców wsi Zawady, jak i wsparciu instytucji zaplanowane prace remontowe 
stały się realne do wykonania. Wymieniono dach, okna oraz część tynków, 
wymieniono instalację elektryczną. Wykonano oraz zamontowano maszt pod syrenę 
alarmową. 

W 1998 r. do Zarządu powołano dh Ciurzyńskiego Sylwestra, a funkcję 
skarbnika objął dh Adam Tomczak. W następnym roku na sekretarza Zarządu 
powołano dh Nitek Krzysztofa. 

Na organizowane zawody poŜarnicze w Nadarzynie wysyłamy trzy sekcje: 
Ŝeńską, męską i seniorów. Z zawodów wracamy z wielkim zadowoleniem, zajmując 
na nich I, III i IV miejsce. 

Na zawodach w Płocku w 2000 roku nasza druŜyna młodzieŜowa Ŝeńska 
zajmuje III miejsce kwalifikując się do zawodów na szczeblu krajowym. 



 

 

W 2001 r. za dotację celową od Komendanta Wojewódzkiego PSP zakupujemy 
radiostację samochodową, mundury koszarowe i obuwie ćwiczebne. 

Przeprowadzamy remont sali, wymieniamy drzwi wejściowe, wykonujemy 
okratowanie, odnawiamy garaŜ, malujemy budynek na zewnątrz. 

Rok 2002 to rok szczególny dla naszej jednostki - obchodzimy 90-lecie istnienia 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Zawadach. 

Jednostka otrzymuje Złoty Medal za zasługi dla poŜarnictwa, 35 druhów 
otrzymuje odznaczenia, są to Złoty KrzyŜ Zasługi, Medal im. Chomicza, Złoty Znak 
Związku, złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla poŜarnictwa, oraz Wzorowy 
StraŜak. 

W maju 2003 r. w lokalu naszej straŜnicy odbywa się spotkanie z inicjatorami i 
sygnatariuszami „Karty Przyszłości Ruchu Obywatelskiego na rzecz integracji Polski 
z Unią Europejską.” 

Wśród znamienitych gości obecny był Profesor Zbigniew Religa. 
W dniu 29 grudnia 2003r. Aktem Notarialnym Urząd Gminy w Kampinosie 

oddaje nam w uŜytkowanie wieczyste grunt o powierzchni 13 arów i przenosi 
własność budynku straŜnicy na rzecz OSP Zawady. 

Przedmiotem darowizny staje się równieŜ samochód marki STAR 244 L. 
W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2006 r. dokonano zmian w 

zarządzie OSP. Prezesem został dh Jacek Tomczak, V-ce Prezesem – dh Bogdan 
Szwarczewski; Naczelnikiem - dh Sylwester Ciurzyński, Z-cą naczelnika - dh Witold 
Fijołek i Grzegorz Poleć, Sekretarzem - dh Krzysztof Nitek; Skarbnikiem - dh Adam 
Tomczak, Gospodarzem - dh Tomasz Dmoch, Członkiem Zarządu - dh Ryszard 
Owczarski. 

W 2009 roku nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza, funkcję po zmarłym 
męŜu Krzysztofie Nitek przejęła Bogusława Nitek. 

Rok 2009 jest owocny dla naszej jednostki. Dzięki przychylności władz 
gminnych, dotacji Urzędu Marszałkowskiego otrzymujemy nowy sprzęt – samochód 
bojowy STAR 266 GBA karosowany od podstaw. 

Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło na Walnym Zebraniu za rok 
sprawozdawczy. 

Nasz druh Jacek Tomczak – prezes jednostki – honorowy dawca krwi otrzymał 
najwyŜsze odznaczenie „ZasłuŜony dla Zdrowia Narodu.” 

Rok 2010 upłynął pod znakiem dalszych prac przy straŜnicy. 
Druhowie brali równieŜ udział w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w 

Łomiankach. 
28 stycznia 2011 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano 

niewielu zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, do Zarządu wszedł druh 
Łukasz Łopaciński-pełniąc funkcję zastępcy naczelnika, a do Komisji Rewizyjnej 
wszedł druh Roman Rębiś. 

Jednostka nasza pozyskuje nowych druhów, którzy aktywnie włączają się w 
prace społeczne jednostki. 

Zorganizowaliśmy stoisko na Eko-pikniku, nasi druhowie zaprezentowali 
udzielanie pierwszej pomocy na scenie głównej, oraz prowadzili indywidualne 
zajęcia na fantomie w namiocie. Przygotowano konkurs rysunkowy dla dzieci o 
tematyce straŜackiej. 



 

 

27 stycznia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie udzielające absolutorium 
Zarządowi za pracę w 2011 roku. 

Rok 2012 to waŜna data w Ŝyciu naszej organizacji. 
Stowarzyszenie nasze liczy 72 członków czynnych, w tym 17 kobiet. 
MłodzieŜowe DruŜyny PoŜarnicze liczą ogółem 22 członków. 
 
Obecny skład Zarządu: 
Prezes - dh Jacek Tomczak 
V-ce Prezes - dh Bogdan Szwarczewski 
Naczelnik - dh Sylwester Ciurzyński  
Z-ca Naczelnika - dh Witold Fijołek i Łukasz Łopaciński 
Sekretarz – dh Bogusława Nitek 
Skarbnik - dh Adam Tomczak 
Gospodarz - dh Krystyna Modrzejewska 
Członek - dh Ryszard Owczarski. 
 
JuŜ od miesiąca lutego przystąpiliśmy do intensywnych prac w straŜnicy, aby 

przygotować się do uroczystości obchodów 100-lecia jednostki. 
Dzięki przychylności władz gminnych i samorządowych, Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego OSP, hojności sponsorów przeprowadzamy remont garaŜu, remont 
sali, zakupujemy umundurowanie dla naszych druhów, zakupujemy urządzenia do 
selektywnego wywoływania alarmów. 

 
100-letnia historia naszej jednostki to praca i zaangaŜowanie kilku pokoleń, 

których być moŜe nie wymieniliśmy w tym zarysie, a którym naleŜy się uznanie i 
podziękowanie za wpajanie następnym pokoleniom chęci niesienia pomocy w 
zagroŜeniach. 

 
 
 
 
Zawady, 27 maja 2012 r. 
Opracowała: Bogusława Nitek - sekretarz jednostki 


