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W 90-te urodziny
Spoœród 15 jednostek stra¿ackich skupionych w 

Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Sierpcu jedna z nich 
skupia na sobie dzisiaj nasz¹ uwagê. Chodzi o jednostkê 
OSP w Susku, która w br. Œwiêtuje jubileusz 90-lecia 
istnienia. Jubileusz ten sk³ania nas do zatrzymania siê 
nad jej historia. Ochotnicza Stra¿ Ogniowa w Susku 
zosta³a za³o¿ona 10 lutego 1919 r. Pomys³odawc¹ 
za³o¿enia stra¿y w Susku by³ kierownik miejscowej 
szko³y Zygmunt Zawadzki. Pomys³ ten otrzyma³ 
wsparcie od miejscowych rolników: Sergiusza Piusiñ-
skiego, Wita Pawlaka, Aleksandra Wiœniewskiego oraz 
Józefa Jakubowskiego. Wspomniani wy¿ej rolnicy to 
wspó³za³o¿yciele i pierwsi druhowie suskiej jednostki.

W latach 1919-1935 stra¿acy mieli swoja siedzibê w 
niewielkiej szopie, która by³a zlokalizowana przy 
szosie Sierpc-P³ock. Dziêki kolejnemu kierownikowi 
miejscowej szko³y, dh naczelnikowi Bronis³awowi 
Chojnackiemu latach 1934-1935 zbudowana zosta³a z 
ceg³y stra¿nica, która pe³ni³a tez funkcjê domu ludo-
wego. W tym okresie stra¿acy dysponowali tylko 
sikawkami rêcznymi, wê¿ami oraz beczkowozami. Do 
akcji gaœniczych ratowników dowozili okoliczni rol-
nicy, posiadaj¹cy najlepsze konie tj: Leon Bigorajski, 
W³adys³aw Nawrocki, Franciszek Dzierzbiñski, Leon 
Ostrowski i Stanis³aw Kowalski.

Dzia³alnoœæ suskich stra¿aków to nie tylko akcje 
ratunkowe, ale to równie¿ praca kulturalno-oœwiatowa. 
Stra¿acy z Suska byli znani w ca³ym regionie z organi-
zacji przedstawieñ teatralnych. Stra¿ w Susku ma 
szczególn¹ zas³ugê dla miejscowej szko³y. Gdy w 
szkole powiêkszy³a siê liczba oddzia³ów i stary budy-
nek szkolny nie móg³ pomieœciæ uczniów, stra¿acy 
u¿yczyli swojej remizy na sale lekcyjne. Kolejnym 
przyk³adem otwartoœci stra¿aków z Suska jest nas-
têpuj¹cy fakt. W roku szkolnym 1989/90 prezes 
W³odzimierz Pawlak zaproponowa³ ówczesnemu 
proboszczowi parafii Goleszyn, aby lekcje religii od-
bywa³y siê w pomieszczeniach stra¿ackich. Wydarze-
nie to przysporzy³o stra¿akom wiele sympatii u 
mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Nawet gdy 
katechizacja powróci³a do szko³y lekcje religii nadal 
odbywa³y siê w remizie, ale ju¿ w siatce godzin.

W 1996 r. zosta³ sprzedany maj¹tek rozwi¹zanego 
Kó³ka Rolniczego w Susku. Pieni¹dze zosta³y prze-
kazane miêdzy innymi OSP Susk. Stra¿acy dysponuj¹c 
czêœci¹ œrodków finansowych postanowili pobudowaæ 
nowoczesna stra¿nicê. Cz³onkowie z OSP Susk chêtnie 
poœwiêcali swój czas, udostêpniali równie¿ prywatny 
sprzêt. Projektantem budynku by³ in¿. Tadeusz Pakie³a. 
Mury postawi³a firma "LUMAR" z Sierpca. Pozosta³e 
prace budowlane i wykoñczeniowe wykonywa³y inne 
firmy. Budowê nowej stra¿nicy popiera³ i interesowa³ 
siê jej przebiegiem ówczesny komendant gminny 

Zarz¹du MG ZOSP RP dh Leszek Strzeœniewski. 
Dziêki pomocy finansowej samorz¹du Gminy Sierpc i 
sprawnym dzia³aniom Zarz¹du OSP po up³ywie dwóch 
lat oddano budynek do u¿ytku.

W dniu 12 wrzeœnia 1999 r. ks. prob. Andrzej 
Zakrzewski przed now¹ stra¿nic¹ odprawi³ Mszê œw. 
dziêkczynn¹ i poœwiêci³ nowy budynek. W uroczys-
toœci udzia³ wziêli miêdzy innymi: starosta sierpecki 
Pawe³ Ambor, wójt Leszek Strzeœniewski, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Zenobiusz Tybuszewski, stra¿acy z 
okolicznych jednostek, wielu zaproszonych goœci oraz 
okoliczni mieszkañcy. Podnios³¹ uroczystoœæ uœwiet-
ni³a orkiestra OSP Goleszyn pod batut¹ dh Edwarda 
Wielgóckiego. Równie¿ w tym dniu jednostka OSP 
Susk, za szczególny wk³ad w ¿ycie œrodowiska, zosta³a 
nagrodzona nagrod¹ spo³eczn¹ "Herkules Goleszyna". 
Z r¹k przewodnicz¹cej "Kapitu³y" Anny Szczepkow-
skiej odebra³ dh prezes W³odzimierz Pawlak. Nad 
ca³oœci¹ budowy i przebiegiem uroczystoœci czuwa³ 
Zarz¹d na czele z dh W³odzimierzem Pawlakiem.

Budynek ten po dzieñ dzisiejszy s³u¿y wszystkim 
mieszkañcom Suska i Suska Nowego. Odbywaj¹ siê w 
nim ró¿ne uroczystoœci np. zebrania stra¿acki miej-
scowej jednostki, zebrania MG ZOSP RP Sierpc, 
uroczystoœci szkolne oraz tzw. choinki dla dzieci z 
Suska i Suska Nowego. Stra¿acy z Osp w Susku 
anga¿uj¹ siê w prace na rzecz Gminy, swojej wioski 
oraz parafii. Na przestrzeni wielu lat stra¿acy z Suska 
(obok innych parafian) powo³ywani byli do pracy w 
Radzie Gospodarczej i Radzie Duszpasterskiej. Do 
Rady Gospodarczej przez wiele lat nale¿a³ dh Jan 
Oszal, a do Rady Duszpasterskiej druhowie Mieczy-
s³aw GoŸdzikowski i Jacek Micha³ek. Do Komitetu 
Rozbudowy Koœcio³a - Mieczys³aw GoŸdzikowski, 
Piotr Nowakowski i Mieczys³aw Sobieszek. Druh Piotr 
Kraœniewski. Od 22 lat do asysty procesyjnej nale¿y 
Kazimierz Kowalski. Do Komitetu ds. zwi¹zanych z 
malowaniem Koœcio³a w 2002 r. zostali powo³ani: dh 
Mieczys³aw GoŸdzikowski i dh Mieczys³aw Sobieszek. 
Nale¿y nadmieniæ, i¿ druhowie z OSP Susk w latach 
2002-2007 brali udzia³ w Wielkopostnych Zamyœle-
niach Stra¿aków w Sierpcu, a od 2005 r. uczestniczyli w 
Adwentowych Zamyœleniach Stra¿aków w T³uchowie.

W ramach przygotowañ do tegorocznego jubileuszu 
(5 lipca 2009 r.) stra¿acy podjêli siê gruntownej prze-
budowy starej stra¿nicy. Miêdzy innymi przystosowa-
no budynek na boksy gara¿owe i zaplecze. Budynek 
otrzyma³ nowa elewacjê. Uporz¹dkowano stra¿ack¹ 
posesjê oraz ustawiono pami¹tkowy obelisk.
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