
 

                 W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach 

świętuje jubileusz 100-lecia jednostki.  

100 lat to długi czas.  Czas, w którym miało miejsce wiele ważnych dla Polski 

wydarzeń. Ale to także czas, w którym zmieniło się praktycznie wszystko. 

Dzisiaj trudno nam wyobrazić sobie gaszenie pożaru sikawką ręczną.                

Z naszej perspektywy to urządzenie prymitywne, ale w tamtych czasach 

strażacy nie znali przecież zaawansowanej technologii gaśniczej.  

A jednak radzili sobie!           

Od zawsze bowiem do straży wstępowali ludzie z prawdziwą pasją, których 

nikt nie zmuszał do udziału w niebezpiecznych akcjach gaśniczych                       

i ratowniczych.  
 

                                                                                                                   Tak jest do dziś.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Budziszewice, 2019 rok 



           I choć przez te 100 lat OSP przeszła ogromną metamorfozę, poczynając 
od służby do walki z ogniem do obecnej formy, kiedy to oprócz gaszenia 
pożarów strażacy pomagają w wypadkach komunikacyjnych, udzielają 
pierwszej pomocy medycznej, likwidują skutki żywiołów - to zawsze są tam 
gdzie drugi człowiek potrzebuje pomocy.  

 

 

 
Wszelkie zmiany, które możemy zauważyć w jednostce są najczęściej 
wynikiem determinacji jej członków, poświęcających wiele czasu i energii po 
to, aby budziszewicka straż działała prężnie i rozwijała się. 
 
        Czas nieubłaganie płynie, a co za tym idzie wielu druhów odeszło już na 
wieczną służbę. Byli to ludzie nieliczący na sławę i medale. Niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi uważali za swój obowiązek i powinność. 
Winniśmy im pamięć. 
Dlatego każdego roku w Dzień Strażaka członkowie jednostki oddają hołd 
swoim zmarłym kolegom paląc znicze i składając kwiaty na ich grobach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trochę historii…. 
 
             Ochotnicza Straż Ogniowa w Budziszewicach, bo tak nazywała się           
w chwili utworzenia, powstała  w 1919 roku.   
Założycielami byli: 

1) Stanisław Grabowski – naczelnik, 
2) Franciszek Piwowarski – prezes, 
3) Józef Winkiel – sekretarz, 
4) Antoni Grabowski – adiunkt I, 
5) Jan Biernacki – adiunkt II, 
6) Józef Nojek – adiunkt III. 

W momencie założenia straż liczyła w sumie 21 członków. 
Posiadała następujący sprzęt: 

1) sikawka ręczna – 1 szt, 
2) drabinka przystawna – 1 szt, 
3) bosak ręczny – 1szt, 
4) wóz konny – 1szt. 

Pierwszą remizą była drewniana szopa, usytuowana przy głównej drodze, tam 
gdzie dzisiaj znajdują się posesje Państwa Chałów i Gawrońskich. Remiza ta 
służyła do 1946 roku.  
Odbywały się tam przedstawienia przygotowywane przez dzieci szkolne, 
wiejskie zabawy i inne imprezy. Miejsce to jak widać służyło nie tylko 
strażakom, ale całej lokalnej społeczności. 
Brać strażacka w tym czasie sukcesywnie się szkoliła, czego rezultatem były 
czołowe miejsca w rejonowych zawodach strażackich. 
Prezesem od 1921 roku był Jan Mincer. 
 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



W okresie II Wojny z wiadomych przyczyn jednostka nie mogła się rozwijać. 
Umacniała jednak swoją działalność. W 1941 roku za dobrą sprawność                  
i wyszkolenie  bojowe otrzymała od Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim motorową motopompę. 
Liczyła w tym czasie około 40 osób, a prezesem od 1939 roku był Józef Jagiełło. 
 
W 1946 roku rozpoczęto budowę kolejnej strażnicy. Dzięki zaangażowaniu 
strażackiej braci oddano ją do użytku w 1949 roku.  Tym razem jednak był to 
budynek murowany z betonowych pustaków. Powstał na palcu gromadzkim 
naprzeciwko kościoła. Było tam już stanowisko na samochód oraz sala zabaw, 
która służyła jednocześnie jako stałe kino. 
Od 1945 roku funkcję prezesa pełnił Mieczysław Gawroński. 

 
Strażacy od 1946 roku posługiwali się samochodem, który przystosowany został 
do użytku z sanitarki marki „Phenomen”, otrzymanej z demobilu wojskowego. 
Kolejny samochód, również z demobilu wojskowego strażacy otrzymali w 1951 
roku. Był to samochód terenowy marki „Dodge3/2”. Wyposażono go w sprzęt 
gaśniczy.  
Dopiero w 1954 roku jednostka z Komendy Powiatowej w Rawie Mazowieckiej 
otrzymała pierwszy samochód pożarniczy – Star-20, a w 1972,  dzięki usilnym 
staraniom zarządu,  – Star-21.  
Od 1957 roku funkcję prezesa sprawował Lucjan Ślażyński.  

 
 
 
    Dh Lucjan Ślażyński 
Prezes OSP Budziszewice 
   w latach 1957-1995 
 

 
 

 
         Remiza mieszcząca się koło kościoła służyła strażackiej braci                            
i mieszkańcom do 1968 roku. 
Wtedy to zakupiono od Pani Wandy Wróbel plac na nową strażnicę. Znajdował 
się on w centrum miejscowości, obok skrzyżowania dróg, przy stawie – czyli 
dokładnie tutaj gdzie dziś mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej           
w Budziszewicach.                                                                     
W latach 1968-1971 w ramach czynów społecznych budowano nową strażnicę. 

Staw, po uregulowaniu brzegów, ogrodzono i przez wiele lat służył do czerpania 

wody pod potrzeby akcji pożarowych. 



Otwarcie strażnicy nastąpiło 23 maja 1971 roku. 
Trzeba tutaj nadmienić, że budowa remiz strażackich była każdorazowo dla 
jednostki wielkim przedsięwzięciem. 
 
            I przyznać należy, że strażacy robili to z godną uznania zapobiegliwością  
i zaangażowaniem. Budowa remizy wymagała przecież pokonania wielu 
przeszkód i trudności, których większość wynikała z braku funduszy. Oprócz 
dobrej woli inicjatorów do budowy remizy, za każdym razem potrzebne jeszcze 
były: plac, materiały budowlane, pieniądze na fachową robociznę i szereg 
innych wydatków przerastających często możliwości finansowe jednostki. 
Fundusze na budowę pochodziły z różnych źródeł: z ofiarności miejscowego 
społeczeństwa, subwencji władz państwowych i samorządowych, dochodów       
z imprez organizowanych przez strażaków. Niebagatelną rolę odgrywała też 
tutaj bezinteresowna praca społeczna  braci strażackiej oraz miejscowej 
ludności. 
  
            W kolejnych latach, w uznaniu zasług OSP dla społeczności, ze składek         
i datków członków wspierających ufundowano jednostce sztandar. Wręczony 
został 10 czerwca 1979 roku. 
W 1983 roku w ramach przydziału OSP otrzymała samochód pożarniczy bojowy 
„Star 244”, który stanowił wówczas silne zaplecze w akcjach gaśniczych. 
W kwietniu 1983 roku nadano jednostce Odznakę „Za zasługi dla województwa 
piotrkowskiego”. 
Poza tym na przestrzeni lat jednostka otrzymała wiele dyplomów, wyróżnień       
i odznaczeń. 
 
            W roku 1987 podjęto decyzję o rozbudowie strażnicy. Trwała ona do roku 
1993. W dobudowanej części znalazły się pomieszczenia garażowe, miejsce na 
pocztę i centralę telefoniczną dla całej gminy, a także zaplecze kuchenne                   
i sala konsumpcyjna. 
 
Od 1995 roku prezesem był Mirosław Pietranek. 

                                  
 
 
 
   Dh Mirosław Pietranek 
  Prezes OSP Budziszewice 
    w latach 1995- 2005   

 
 



15 września 1998 roku w wieku 71 lat, jak mawiają strażacy, odszedł na 
wieczną służbę do Św. Floriana - Dh Lucjan Ślażyński. 
Funkcję prezesa OSP w Budziszewicach pełnił nieprzerwanie przez 38 lat.   
Śmiało można powiedzieć Wielki Człowiek, który większą część życia poświęcił 
naszej jednostce. Społecznik i pasjonat, bez reszty oddany straży pożarnej. Był 
zawsze tam, gdzie trzeba było działać. Wtedy kiedy potrzebny był ratunek            
i pomoc oraz wtedy, kiedy działy się inne lokalne wydarzenia. 
 
Mirosław Pietranek pełnił funkcję prezesa do roku 2005. 
 
Następnym prezesem został Władysław Bąk.  
Funkcję tą sprawował od roku 2005 do 2016. 

 

 

      Dh Władysław Bąk 
 Prezes OSP Budziszewice 
      w latach 2005-2016   

 
 

 

 

 

 

Obecnie… 
Po rezygnacji Władysława Bąka nowym prezesem jest Roman Zieliński. 

 

 

 

      Dh Roman Zieliński 
  Prezes OSP Budziszewice 
          od 2016 roku 

 

 

 

I wydawać by się mogło, że po zakończeniu rozbudowy strażnicy niewiele 

pozostało do zrobienia. Jest to jednak spostrzeżenie nieprawdziwe. Przez 

wszystkie kolejne lata doposażano jednostkę i modernizowano siedzibę, tak 

aby było bardziej funkcjonalnie i nowocześnie.   



Remontowano garaże, ale inwestowano także w zmianę wystroju wnętrz 

strażnicy. Przeprowadzono generalny remont kuchni, zakupiono krzesła i stoły 

do sali konsumpcyjnej, zmodernizowano toalety i zainstalowano klimatyzację.  

Obecnie zarówno przestronna sala konsumpcyjna, jak i nowocześnie oświetlona 

sala taneczna pomieszczą nawet do 200 gości. Strażacy dołożyli wszelkich 

starań, aby sprostać współczesnym oczekiwaniom. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tak dziś prezentują się sale… 

           

Jednostka współpracuje z wszystkimi miejscowymi instytucjami i organizacjami 

min. z władzami gminy, sołectwami, szkołą  i oczywiście parafią. 

Strażacy niemal zawsze obecni są podczas lokalnych uroczystości. Często 

pomagają w zabezpieczeniu parkingów czy utrzymaniu porządku. 

W galowych mundurach zaś od zawsze uczestniczą w procesjach Bożego Ciała, 

a na Wielkanoc  trzymają straż przy grobie Chrystusa. 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Przez cały czas strażacy podnoszą swoje kwalifikacje, aby kompetentnie 

wywiązywać się z nowych zadań. Straż pożarna bowiem to już nie tylko 

gaszenie pożarów… 

Współcześnie blisko 70% interwencji dotyczy innych zdarzeń. 

Jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są 

istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Jak 

pokazuje doświadczenie, to właśnie one najszybciej docierają na miejsce 

zdarzenia. Mając w swych szeregach wyszkolonych ratowników są w stanie 

szybko i skutecznie pomagać poszkodowanym, ratując im zdrowie                          

i niejednokrotnie życie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenia w strażnicy. 
 
         

               Jednostka współpracuje także z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. 

Strażacy zawodowcy służą swoim kolegom ochotnikom dobrą radą                       

i doświadczeniem. 

 



 

Ćwiczenia z ratownictwa drogowego z udziałem przedstawicieli PSP w Tomaszowie Maz. 

 

Kobiety… 
               Ochotnicze Straże Pożarne wciąż pozostają zdecydowanie męskim 

środowiskiem. W typowej OSP kobiety stanowią zaledwie 11% członków, a ani 

jednej kobiety nie ma wśród swoich członków 26% Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

W nas kobiety stanowią 26,5% składu. Obecnie jest ich w jednostce 13. 

W przeważającej mierze tworzą również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. 

Pierwsza wzmianka o istnieniu drużyny żeńskiej w naszej jednostce pochodzi           

z 1971 roku. Wówczas przy okazji 50-lecia powstania jednostki mówiło się już     

o jej istnieniu. Wiemy też, że w latach siedemdziesiątych przedstawicielka 

kobiet należała do zarządu. 

Jak widać kobiety należą do naszej jednostki od dawna. Wciąż jednak widoczna 

jest różnice pomiędzy rolami kobiecymi i męskimi. 

Kobiety pełnią raczej role organizacyjne i administracyjne, angażują się w prace 

porządkowe. Podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach 

sportowo-pożarniczych, ale w dalszym ciągu nie biorą udziału w akcjach 

ratowniczych. Może nadszedł czas aby to zmienić? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużyny młodzieżowe: żeńska i męska 
po powrocie z zawodów sportowo-pożarniczych w 1986 roku 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drużyna młodzieżowa żeńska po zawodach w 1993 roku 

 

  

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 
Drużyna młodzieżowa żeńska po zawodach w 2009 roku 



 

Skład zarządu w 2019 roku: 

Prezes – Roman Zieliński 

I Wiceprezes – Zbigniew Kotynia 

II Wiceprezes – Bogusław Kućmin 

Naczelnik – Zbigniew Krauze 

Skarbnik – Grzegorz Kruś 

Sekretarz – Aneta Kubryn 

Członek – Wanda Hetke 

Członek – Mirosław Kubiak 

Członek – Jacek Niewiadomski 

 

Członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach: 

 
Bąk Krzysztof 

Bronowski Andrzej 
Deperasiński Piotr 

Hetke Wanda 
Hetych Karolina 
Hetych Zbigniew 

Jagiełło Agnieszka 
Jagiełło Marcin 

Jaśkiewicz Seweryn 
Kubryn Aneta 

Kubryn Sylwester 
Kubryn Mateusz 

Kućmin Bogusław 
Kućmin Damian 
Kućmin Mariusz 
Kubiak Mirosław 

Kubiak Kacper 
Kotynia Zbigniew 

Kotynia Łukasz 
Kotynia Marcin 



Krauze Zbigniew 
Krauze Natalia 

Kowalczyk Andrzej 
Kowalczyk Mirosław 

Kruś Grzegorz 
Kowalczyk Emil 

Kuczkowski Adam 
Karlińska Magdalena 

Matysik Żaneta 
Matysik Mirosław 

Niewiadomski Jacek 
Pietranek Tomasz 

Piwońska Małgorzata 
Pawelec Marcin 
Perka Ewelina 
Perka Konrad 

Pietruszczak Aleksandra 
Rogulska Paulina 

Rogulski Jacek 
Szwarc Marian 
Szulc Andrzej 

Szymczak Maciej 
Galewska Karolina 

Wróbel Piotr 
Wróbel Patryk 
Wójciak Alicja 

Wójciak Dominik 
Zieliński Norbert 
Zieliński Roman 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI: 
Bąk Władysław 

Rutkowski Stanisław 
Antczak Jan 

Samiec Wojciech 
 

CZŁONKOWIE WSPIERAJACY: 
Kagankiewicz Piotr 

Bagieński Artur 
Surgot Wiesław 

Górski Jan 



MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA 
Jagiełło Aleksandra 

Krauze Wiktoria 
Krauze Aleksandra 

Perka Natalia 
Woźniak Jakub 

 

 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Wójcik 
Sierpień, 2019 rok 


