
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim 

 Pierwsze wzmianki na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim datowane            

są na rok 1928. Jednostka powstała z inicjatywy mieszkańców wsi. Głównymi inicjatorami 

byli: ówczesny kierownik szkoły – Jan Czajkowski, a także Władysław Łukasiński i Jan 

Grzechniak. Formalnie jednostka została zarejestrowana w 1929 r. . Wtedy także 

ukonstytuował się zarząd w składzie: 

• Tadeusz Proszkowski – prezes 

• Jan Czajkowski – naczelnik 

• Jan Grzechniak – z-ca naczelnika 

• Franciszek Baryła – gospodarz 

 W latach 30., na działce zakupionej przez wieś,  zbudowano , w czynie społecznym, pierwszą 

drewnianą remizę strażacką. 

 Trudny okres okupacji niemieckiej nie spowodował całkowitego zawieszenia 

funkcjonowania jednostki. Druhowie uczestniczyli w akcjach gaśniczych, a ponadto, 

narażając własne życie, przechowywali w remizie broń i amunicję. Nierzadko byli też 

świadkami bestialskich zachowań niemieckich żołnierzy wobec miejscowej ludności. 

Po wyzwoleniu Ochotnicza Straż Pożarna wróciła do swoich statutowych zadań. W 1945 r. 

wybrano nowy zarząd, na czele którego stanęli: 

• Marian Łaski – prezes 

• Jan Grzechniak – z-ca prezesa 

19 kwietnia 1947 r. zwołano walne zebranie, podczas którego zmieniono zarząd Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Nowy skład stanowili: 

• Michał Mamerski – prezes 

• Marian  Łaski – naczelnik 

• Jan Grzechniak – z-ca prezesa 

• Jan Borek- skarbnik 

• Edward Borycki – sekretarz 

• Władysław Puton – gospodarz 

 



 W tym czasie rozpoczęto także budowę remizy murowanej, pozyskano podstawowe 

wyposażenie pożarnicze oraz wóz konny. 

 W 1971 r. jednostka dostała pierwszy samochód pożarniczy marki ŻUK, który po kilku 

latach został zastąpiony wozem strażackim marki STAR 25, wyposażonym w zbiornik wody 

 i autopompę. Dysponowano wówczas także dwiema motopompami przenośnymi. 

 Z okazji pięćdziesięciolecia  działalności Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowa ludność 

ufundowała sztandar, który od 1979 r. towarzyszy strażakom we wszystkich uroczystościach 

strażackich, lokalnych, państwowych i religijnych. 

 W 1980 r. rozpoczęto budowę nowej remizy murowanej z dwoma boksami garażowymi, 

którą ukończono w 1983 r.. 

Od 2005 r. prowadzona jest kronika dokumentująca działalność jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jaworze Soleckim, na którą składają się m.in.: 

• likwidacja skutków powodzi (2010 r. – Białobrzegi, Jarentowe Pole), 

• gaszenie pożarów lasów, 

• działania ratownicze, 

• likwidacja zagrożeń, 

• dbałość o estetykę miejsc pamięci i kultu. 

Ponadto strażacy biorą aktywny udział w szkoleniach, życiu lokalnej społeczności, 

uroczystościach kościelnych, a także zawodach sportowo – pożarniczych, odnosząc liczne 

sukcesy. 

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze Soleckim liczy 3 członków                              

i 33 członków posiadających wymagane badania i  przeszkolenia w kierunku działań 

ratowniczych. 

Obecny skład zarządu stanowią: 

• Marcin Piotrowski – prezes 

• Jan Zygmunt Dusza – z-ca prezesa 

• Kamil Stachowicz – naczelnik 

• Michał Adamski – z-ca naczelnika 

• Tadeusz Jarosz – skretarz 



• Piotr Puton – skarbnik 

• Krzysztof Roman Trafczyński – gospodarz 

Komisję rewizyjną tworzą druhowie: 

• Karol Majewski – przewodniczący 

• Henryk Pytlak – członek 

• Krzysztof Mazur – członek 

Jednostka jest zarejestrowana w KRS dla miasta st. Warszawa pod numerem 0000088309, 

posiada numery NIP i REGON. 

 


