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„Goniec Wielkopolski”, 18.08.1883

„Gazeta Toruńska”, 8.07.1884

„Postęp”, 27.12.1905

Po odzyskaniu przez Polskę niepod-

ległości i włączeniu Wielkopolski w 

granice kraju odrodziła się w ludziach chęć 

organizowania się w różnego rodzaju stowa-

rzyszenia. W dniu 11 stycznia 1920 r. Związek 

Straży Pożarnych w byłej prowincji poznań-

skiej zastąpiono nazwą Wielkopolski Związek 

Straży Pożarnej. Terenem jego działalności 

było woj. poznańskie, a więc 36 powiatów  

i 2 miasta wydzielone – w tym również po-

wiat mogileński w skład, którego wchodziła 

wieś Trląg (niem. Seehorst).

W takich okolicznościach, aby bronić 

się przed żywiołem ognia i innych 

klęsk, powołano miejscową jednostkę straży.

Ochotniczą Straż Pożarną w Trlągu, jako 

część Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”, 

założono w 1922 r. z inicjatywy Andrzeja 

Kiszki, który pełniłł funkcję I naczelnika., Jó-

zef Bartz – właściciel majątku ziemskiego, 

odznaczony orderem Virtuti Militari przez 

Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Pił-

sudskiego, żołnierz 15. Pułku Ułanów – objął 

patronat nad zrzeszeniem oraz został jego 

pierwszym prezesem. Zrzeszało się począt-

Na początku XX wieku Trląg był własno-

ścią wielu bogatych gospodarzy i rzemieślni-

ków, którzy liczyli się w powiecie. Mieszkańcy 

pamiętali pożary z okresu zaboru pruskiego, 

choćby pożar wiatraka gospodarza Mączyń-

skiego, pożar chałupy robotników po przej-

ściu burzy z gradobiciem czy pożar w go-

spodarstwie pana Sitza.

kowo 22 druhów. Zebrania OSP organizowa-

no w domu u naczelnika Kiszki. A na siedzibę 

stowarzyszenia prezes przekazał kuźnię. Jest 

to nieistniejący już murowany budynek, sto-

jący przy drodze po środku wsi, w którym 

obecnie znajduje się sklep wielobranżowy. 

Składowano tam podstawowy sprzęt do 

walki z żywiołami oraz sikawkę konną. Ko-

nie udostępniał naczelnik Kiszka. Powołano 

także stróża nocnego, który w razie kradzieży 

lub pożaru trąbił na alarm – był nim Franci-

szek Szczepański. 
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Od lewej stoją:

1.  Andrzej Kiszka             

2. MJózef Bartz                

3.  Ludwik Mierzejewski      

4.  Michał Hęś               

5.  Henryk Mierzejewski      

6.  Henryk Niestatek         

7.  Tadeusz Niestatek 

8.  Leon Stoliński  

9.  Szczepan Kotlarz 

10.  Mieczysław Przybysz

11.  Szczepan Beyer 

12.  Majdziński Bolesław

13.  -    

14.  Klecha

W latach późniejszych najprawdopo-

dobniej w OSP służyli: Władysław Wiatrowski, 

Jan Błachowiak, Kazimierz Łuczak, Kobielski 

Roman, Dworek Walenty, Stanisław Kurek, 

Józef Idziaszek, Wincenty Grobelny, Zieliński, 

Barczak, Kuczyński.
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W okresie międzywojennym odnotowano szereg walk z ogniem, przy których strażacy 

z Trląga brali udział: 

• 26.12.1927 zniszczeniu uległy zabudowa-

nia pani Heleny Jenkowej  

• 2/3.05.1928 spłonęły zabudowania gospo-

darskie pana Pilichowskiego i budynki pani 

Murawskiej 

Lech. „Gazeta Gnieźnieńska”, 6.01.1928

Orędownik Ostrowski”, 15.05.1928

„Słowo Pomorskie”, 10.05.1928

 „Pałuczanin”, 10.05.1928
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• 10.02.1929 wybuchł pożar w domu gminnego

• 20.10.1929 strawione przez ogień zostały 

stogi oraz młockarnia pana Pilichowskiego

• 29/30.06.1930 miały miejsce trzy pożary  

w ciągu tygodnia

• 6.08.1930 pożar zniszczył chlew oraz ma-

szyny rolnicze Anastazji Studzińskiej (Siu-

dzińskiej)

• 7.09.1934 wybuchł pożar w stodole u Bartza 

„Goniec Wielkopolski”, 15.02.1929

 „Gazeta Bydgoska”, 20.10.1929

„Dziennik Bydgoski” nr 24, 1930

„Goniec Wielkopolski”, 6.08.1930

„Nowy Kurjer”, 7.09.1934 
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• 20.04.1938 miał miejsce pożar w oborze  

u Bartza

• 1.06.1938 w płomieniach stanął – młyn 

Mieczysława Kowalewskiego       

„Nowy Kurjer”, 20.04.1938

„NowyKurjer”, 01.06.1938

Zachowało się także zdjęcie z odbudowy obory Wietrzykowskich, która spłonęła  

w pożarze w 1930 roku. Od ok. 1962 do 2011 roku były to zabudowanie gospodarcze rodziny 

Maćkowiak, a później rodziny Kwapich.
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• Zawody okręgowe w Strzelnie – 10.07.1932

 17. miejsce na 23 uczestników w grupie       

• Zawody konkusowe w Pakości – 3.04.1933      

• Zawody powiatowe w Mogilnie – 8.07.1934

 3. miejsce na 23 uczestników

„Nowy Kurjer” 15.07.1934

  „Strażak Wielkpolsk”, i 1932

Strażak Wielkopolski 20.07.1934                       

Przed II wojną światową nasi druhowie brali udział w organizowanych przez powiat 

zawodach i konkursach:
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• Zawody rejonowe w Trlągu – 24.05.1936

• Zawody powiatowe w Mogilnie – 4.07.1937

 10 miejsce na 23 uczestników w grupie IV

„Strażak Wielkopolski”, czerwiec/lipiec 1937

Strażak Wielkopolski sierp./wrześ. 1936
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„Strażak Wielkopolski”, 20.03.1934 

„Strażak Wielkopolski”, 15.05.1931

„Pałuczanin”, 1.05.1930

Wielkopolski Związek Straży Pożarnych w 1920 r. podzielony był początkowo na  

10 okręgów (okręg VI – Inowrocław-Mogilno-Strzelno), a w 1927 r. powstały już  

33 okręgi (VI – Inowrocław, XII – Strzelno, XXII – Mogilno). OSP Trląg miała wieloletniego 

przedstawiciela w zarządzie powiatowym. Był nim naczelnik Andrzej Kiszka. 
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• Legitymacja członkowska druha Tadeusza 

Niestatka, służącego w latach 1937-1939
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• Legitymacja członkowska Feliksa Janow-

czyka 1945-1947
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Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku kontrolę nad strażą z Trląga przeję-

li Niemcy. Z budynku remizy utworzyli tymczasowe więzienie dla miejscowej lud-

ności, która nie przestrzegała godziny policyjnej lub była nieposłuszna. W pierwszych mie-

siącach po wyzwoleniu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych były tworzone w oparciu  

o przedwojenne tradycje. Jednak przemiany społeczno-polityczne w naszym kraju wynika-

jące z faktu przejęcia władzy przez komunistów doprowadziły do tego, że Związek w swojej 

starej postaci nie przystawał do nowej rzeczywistości. 

W dniu 24 października 1949 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został 

rozwiązany, a sprawy związane z ochroną przeciwpożarową przekazane zostały 

nowo utworzonym komendom straży pożarnych. W latach 1950-1955 ruch strażacki zatracił 

swój społeczny i dobrowolny charakter. Zmiany, jakie dokonały się w Polsce po październi-

ku 1956 roku, doprowadziły do wznowienia działalności Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych. Potrzeba reaktywowania Związku była wcześniej omawiana na wielu spotkaniach  

i naradach. W Trlągu również założyciele, którzy przeżyli wojnę, dążyli do odbudowy tradycji 

i działalności macierzystej jednostki. Organizowano szkolenia przeciwpożarowe i pozyskiwa-

no sprzęt. Każdemu druhowi przydzielony został nadzór nad poszczególnymi zabudowania-

mi. Każdy gospodarz miał obowiązek posiadać przewoźny zapas wody, aby w każdej chwili 

mógł ją dostarczyć na miejsce pożaru. Organizowano alarmy próbne. Przykładem niezwykłej 

aktywności powojennej były wygrane zawody rejonowe w czerwcu 1951 roku. 
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„Głos Wielkopolski” 24.06.1951 
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W latach 1960-1970 wyposażenie 

naszej jednostki w sprzęt i umun-

durowanie nie wyglądało najlepiej. Nasza 

jednostka podlegała pod Komendę Straży 

Pożarnej w Mogilnie, a z niej pozyskano mo-

topompę M-200, węże gaśnicze oraz prą-

downice.

Nasi druhowie zorganizowali trupę teatralną. Jeździli po miejscowościach w naszym 

regionie i grali przedstawienie pt. „Karczma pod Czarnym Wąsem”. Zarobione w ten 

sposób pieniądze przeznaczyli na zakup umundurowania jednostki. 

Aktorami byli m.in. Józef Szymaniak, 
Kazimierz Rusinek, Bolesław Sikorski, 

Mieczysław Szarzyński, Bożena Kiszka, 
Szczepaniak, Łucja Lewandowska,

Kazimierz Kuczyński,  Aniela Krysztofiak, 
Bożena Zborowska, Jan Kaliński,

Hanna Lewandowska i inni.
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Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy przeciwpożarowej z 12 czerwca 1975 r. oraz 

reformy administracyjnej zaistniały nowe uwarunkowania prawne dla całego ruchu 

strażackiego. W lutym 1976 roku połączono Gromadę Kołodziejewo i Gromadę Janikowo  

w jedna gminę. Aby straże pożarne z tego obszaru nie podlegały pod dwie komendy, OSP 

Trląg i inne z kołodziejewskiej gromady przydzielono pod rejon Inowrocław. Remizę stra-

żacką rozebrano, a na jej miejsce wybudowano państwowy sklep. Cały sprzęt strażacki prze-

niesiono do drewnianego budynku przy stodole Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Orzeł”  

i ulokowano go na specjalnym wózku. W razie pożaru podczepiany był pod traktor. Stowarzy-

szenie stało się przyzakładową jednostką. RSP zadeklarowała budowę nowej remizy.  

Dramatyczną datą w historii OSP Trląg okazał się dzień 8 sierpnia 1978 r. W wyniku 

prac żniwnych dochodzi do zapalenia stodoły miejscowej spółdzielni. Ogień trawi 

wielką drewnianą budowlę (o wymiarach 40 m x 15 m x 15 m), przystawioną do niej remizę 

oraz znajdujący się w niej sprzęt.

Lata 70., zdjęcie zrobione przy plebanii
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Temat reaktywowania straży dominował wśród mieszkańców wsi. Dzięki deklaracjom 

gminy, RSP, mieszkańców i samych druhów podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy. 

Czyn społeczny mieszkańców i druhów pozwolił ukończyć budowę w 1980 roku. W dniu 

24 maja otwarcia remizy dokonał naczelnik gminy – Stanisław Lenc i komendant gminny  

– Piotr Sasak. Święcenia dokonuje miejscowy proboszcz ks. Henryk Wydra. Nowoczesny bu-

dynek na tamte czasy posiadał jedno miejsce garażowe, magazynek na sprzęt, kuchnię, zaple-

cze sanitarne oraz świetlicę udostępnioną dla wszystkich mieszkańców. Był dumą całej wsi. 

Jednostka otrzymuje motopompę M-800 PO-5E, węże, prądownice oraz umundurowanie.  

W tym dniu również zasłużeni druhowie i mieszkańcy otrzymują medale i podziękowania.     
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Doceniając zaangażowanie naszych strażaków podczas alarmów próbnych, a także 

dzięki kontroli gotowości bojowej i szkoleniu przeciwpożarowemu, zarząd jednostki 

podjął starania w celu pozyskania samochodu strażackiego. Cel został osiągnięty 11 maja 1982 

roku, kiedy to z Cukrowni Janikowo przekazano nam Stara A-25P GBM 2/8. Był to przełom dla 

naszej straży, gdyż od tego momentu staliśmy się jednostką, która miała walczyć z pożarami 

na terenie całej gminy. Rośnie aktywność społeczna w Trlągu. Z zachowanych dokumentów 

wynika, że OSP Trląg tym wozem bojowym brało udział w walce z pożarem słomy w Koło-

dziejewie 18 maja 1982 r., w 1985 r. odnotowano 2 wyjazdy, w 1986 r. miał miejsce pożar bu-

dynku mieszkalnego w Dobieszewicach. Radość z posiadanego samochodu nie trwała długo. 

Auto było stare i wysłużone. Konserwacje i ciągłe naprawy nie wystarczyły, by utrzymać go  

w gotowości bojowej. Decyzją Komendy Rejonowej w Inowrocławiu i Komendy Wojewódz-

kiej w Bydgoszczy, protokołem z dnia 12 marca 1986 roku, wóz został wycofany z eksploatacji.

Od lewej stoją: Tadeusz Kiszka, Ryszard Win-

kler, Roman Nowak, Julian Kubiak, (za kie-

rownicą dh Mirek Nowak).

Zdjęcie z 1984 r. po ćwiczeniach w Janikosodzie

W dolnym rzędzie: Michał Bodziany, Andrzej 

Kubiak, Tadeusz Kaliński, Jacek Szubarga 

i Ryszard Kubiak.
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W dniu 4 maja 1983 roku ówczesny naczelnik Tadeusz Kiszka zakłada Młodzieżo-

wą Drużynę Pożarniczą (MDP), oddział dziewcząt i chłopców. Później opiekę nad 

młodzieżą przejmuje dh Roman Nowak. Uroczystą przysięgę złożyli wtedy: Ewa Nurska, Kin-

ga Szubarga, Edyta Szubarga, Emilia Flinik, Anna Szelmicka, Anna Derezińska, Marlena Kubiak, 

Magda Rusinek, a także Ryszard Nurski, Wiesław Kiszka, Marek Milas, Jacek Szubarga, Jarosław 

Milas, Jacek Karczewski, Przemysław Wieczorek, Ireneusz Roszak, Benon Kędziora.

 

Młodzież zrzeszona przy OSP licznie uczestniczy w organizowanych zbiórkach, ćwicze-

niach oraz zawodach sportowo-pożarniczych. 

 

Odział chłopców zajmuje trzecie miejsce w zawodach miasta i gminy Janikowo z dn. 

24.05.1984 r. Co więcej zajmuje także drugie miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych 

dla miasta i gminy Janikowa i Pakości, które odbyły się 14.06.1986 r.

W zawodach zorganizowanych 

22.06.1991 roku w Inowrocławiu na rejon 

Inowrocław grupa dziewcząt zajmuje dru-

gie miejsce, a grupa chłopców plasuje się na 

najniższym miejscu podium. 

MDP jednak nie przetrwało próby czasu i roz-

wiązano je w 1994 roku.
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Kolejne niepowodzenie związane z utratą wozu stało się tylko początkiem zaanga-

żowania mającego na celu pozyskanie kolejnego auta. Już w roku następnym w 

strażnicy pojawia się Star 244 GBA 2,5/16 po remoncie. Posiadanie najbardziej popularnego i 

nowoczesnego na lata osiemdziesiąte wozu strażackiego dało ogromny impuls w zaangażo-

wanie miejscowych strażaków w działalność przeciwpożarową. 

Zmiany ustrojowe w Polsce związane z obaleniem rządów komunistycznych i przej-

ście na gospodarkę wolnorynkową na przełomie 1989/90 r. spowodowały trudności 

gospodarcze. Większość druhów zatrudniona była w miejscowej Rolniczej Spółdzielni Pro-

dukcyjnej, która była zmuszona redukować zatrudnienie. Mimo to zaangażowanie druhów 

w działalność straży była ogromna i jednostka mogła działać niezależnie od zakładu pracy.

Pożegnanie ks. Henryka Wydry, 1992
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W 1993 roku stworzono w kraju projekt pod nazwą Krajowy System Ratowniczo-

Gaśniczy. W ciągu 2 lat Rejonowe Komendy Straży Pożarnej miały wyłonić OSP  

w danej gminie, które spełniają i będą realizować warunki programu. To była wielka szansa dla 

rozwoju jednostki. Aktywność druhów, pomoc gminy i RSP w spełnieniu kryteriów KSRG zło-

żyło się na podpisanie umowy 30 listopada 1994 r. i włączenie OSP Trląg do systemu z począt-

kiem 1995 roku. Od tego momentu zaczęła się wielka rewolucja w wyposażeniu i umunduro-

waniu straży. W kolejnych latach jednostka skupia się najbardziej na poprawie efektywności, 

aby w każdej chwili być przygotowana na wyjazd alarmowy. Nie jest to łatwe, gdyż strażacy 

pracują w różnych zakładach naszego regionu. Do OSP wstępuje jednak kolejne pokolenie, 

które aktywnie działa nie tylko podczas akcji, ale wygrywa zawody sportowo-pożarnicze  

w Janikowie 11.06.1994 r. W roku 1997 drużyna ta reprezentuje rejon w zawodach sportowo

-pożarniczych OSP województwa bydgoskiego, które odbyły się w Brusach w gminie Tucho-

la. Byli to m.in. Andrzej Żuchowski, Krzysztof Milas, Rafał Milas, Adam Kubiak, Hubert Winkler, 

Tomasz Flinik, Włodzimierz Flinik, Sebastian Kaliński oraz Mirosław Nowak.

Los nie oszczędził naszych druhów 16 października 2003 roku. W tym dniu podczas po-

wrotu do domu z ćwiczeń w Zakładach Sodowych „Mątwy” w Inowrocławiu wóz strażacki 

uderzył w drzewo w miejscowości Krusza Zamkowa.

Ranni uczestnicy: Marian Fręchowicz, Paweł Zieliński, Dariusz Jędro, Arkadiusz Winkler 

i Piotr Kubiak trafiają do szpitala w Inowrocławiu. Natomiast ciężko ranny naczelnik, Roman 

Nowak, zostaje przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym  do szpitala w Byd-

goszczy. Wszyscy poszkodowani szczęśliwie przeżyli. Z pewnością uczestnicy będą pamiętać 

ten wypadek, a w szczególności naczelnik, który odczuwa skutki zdrowotne do dziś.
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Samochód został kompletnie zniszczony. Kolejny raz OSP Trląg boryka się z proble-

mem, jakim jest brak pojazdu gaśniczego. Rozpoczęto dyskusję na temat likwidacji 

stowarzyszenia. Sprawę poruszono na zebraniu w styczniu 2004 r. Obecni podczas dyskusji 

– komendant powiatowy PSP Inowrocław Sławomir Skonieczny oraz komendant gminny 

Ireneusz Tafelski – namawiali do niepodejmowania tak błędnej decyzji. 

Zapewnili, że jednostka jest potrzebna w powiecie. Komendant powiatowy poinformo-

wał, że przekaże do jednostki wóz strażacki Jelcz GCBA 6/32.

W dniu 4 maja 2004 roku po kasacji, którą sfinansował Urząd Miejski w Janikowie, 

Jelcz zajął puste miejsce garażowe w strażnicy. Jednostka wróciła do podziału 

bojowego. Naczelnikiem zostaje druh Andrzej Białecki, który bierze na siebie ciężar odbudo-

wania jednostki poprzez mobilizowanie i szkolenie nowych druhów. OSP co roku otrzymuje 

dotacje z MSWiA, za które pozyskuje nowy, niezbędny sprzęt. Jako jedyna jednostka w gmi-

nie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w latach 2004-2012 nie tylko 

zabezpiecza teren gminy, ale też bierze udział w działaniach ratowniczych na terenie całego 

powiatu.

Były to m.in. 

– pożar fabryki parafiny w Suchatówce – 17.11.2006, 

– pożar lasu w gniewkowskim Zajezierzu – 10.06.2008,

– pożar fabryki mebli tapicerowanych w Janikowie – 5.09.2010,

– powodzi w Pakości – 24 .12. 2010,

– pożar w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia w gm. Kruszwica – 1.05.2012, 

 udzielenia pomocy mieszkańcom po przejściu burzy śnieżnej, tzw. Orkanu Ksawery 

 – 6.12.2013,

 – usuwanie skutków nawałnicy – 11.08.2017,

 – pożar składowiska chemikaliów we Wszedniu – 29.05.2018. 
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Do najbardziej zapamiętanych zdarzeń należą te, które wydarzyły się w samym  

Trlągu. Były to m.in. pożar 60 ha zboża po kombajnie — 19.08 2015 r. oraz wybuch 

gazu w domu jednorodzinnym — 24.03.2016. 
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W latach 2000-2017 drużyna OSP bierze udział w organizowanych dla powiatu ino-

wrocławskiego zawodach sportowo- pożarniczych:

•	 w	2003	roku	na	zawodach	w	Kruszwicy	drużyna	zajmuje	najlepsze	jak	dotąd	3.	miej-

sce na 18 drużyn (w zawodach uczestniczyli m.in. Adam Kubiak, Dariusz Jędro, Arka-

diusz Winkler, Piotr Kubiak, Rafał Winkler, Marcin Trzebuchowski, Włodzimierz Flinik, 

Marian Fręchowicz, Roman Nowak),

•	 w	2007	roku	w	Rojewie	zajmuje	11.	miejsce	na	18	drużyn,

•	 w	2015	roku	w	Inowrocławiu	zajmuje	4	miejsce	na	18	drużyn,

•	 w	2017	roku	w	Inowrocławiu	zajmuje	8.	miejsce	na	15	drużyn.

W 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna na walnym zebraniu w styczniu 2014 r. podejmu-

je uchwałę o zebraniu środków finansowych na zakup nowego samochodu pożarniczego, 

gdyż obecny jelcz ma ponad 31 lat i jest coraz częściej naprawiany. Warto wspomnieć, że 

jednostka wyjeżdża do akcji od 50 do 70 razy rocznie. Roli pozyskiwania środków podjęli się 

naczelnik Andrzej Białecki i nowo wybrany prezes druh Arkadiusz Winkler.

W 2015 r. dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Janikowo, Starostwa Powia-

towego w Inowrocławiu, dotacji MSWiA przy poparciu Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Inowrocławiu, dotacji z NFOŚiGW poprzez Związek Główny Ochotniczej 

Straży Pożarnej udaje się pozyskać określoną sumę pieniędzy, aby rozpocząć przetarg na 

zakup samochodu pożarniczego. Cel zostaje osiągnięty 30 września 2015 r., kiedy to z fa-

bryki spod Częstochowy dociera do nas nowe auto ratowniczo-gaśnicze marki Mercedes ze 

zbiornikiem 4500 litrów wody, 450 litrów środka pianotwórczego i autopompą o wydajności 

3500 l/min.
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Uroczyste przekazanie nowego nabytku OSP się odbyło 5 października. Po mszy  

św. odprawionej w miejscowym kościele zaproszeni goście, delegacje i druhowie 

przemaszerowali pod remizę OSP. Poświecenia dokonał proboszcz parafii ks. Dariusz Kaszu-

ba. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali druhowie honorowi OSP Kazimierz Maćko-

wiak, Tadeusz Kiszka i Roman Nowak. Kluczyki przekazali Burmistrz Miasta i Gminy Janikowo  

Andrzej Brzezinski oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Przybylski. 

Wśród zaproszonych gości byli także komendant Powiatowy PSP st. bryg. Rafał Wesołek, pre-

zes oddziału powiatowego ZOSP RP dh Roman Zieliński, radny pow. inowrocławskiego Ry-

szard Dernoga, Radni Rady Miejskiej w Janikowie,  sołtys wsi Trląg Irena Nowak, delegacje 

OSP Kołodziejewo oraz OSP Głogówiec, członkowie rodziny Kowalewskich, którzy bardzo 

mocno wsparli zakup auta.

 29OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRLĄGU 1922-2022



 30 100 LAT W SŁUŻBIE BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK



Pozyskanie fabrycznie nowego samochodu jest kluczowym krokiem dla rozwoju 

stowarzyszenia w Trlągu. Co więcej, w gminie Janikowo pozostałe dwie jednostki 

zostają włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co powoduje, że ciężar 

ochrony przeciwpożarowej nie spoczywa tylko na naszej OSP. Ochotnicy do akcji wyjeżdżają 

rzadziej, ale zaangażowanie jest duże i działają prężnie do dziś.

PREZESI OSP TRLĄG

1922-1963 JÓZEF BARTZ

1963-1972 KAZIMIERZ MAĆKOWIAK 

1972-1973 EDMUND SZLACHETA 

1973-1979 KAZIMIERZ MAĆKOWIAK 

1979-1983 WŁADYSŁAW KĘDZIERSKI 

1984-1989 BENON WINKLER 

1989-1994 MIROSŁAW KOWALEWSKI 

1994-2015 STANISŁAW SOBCZYŃSKI 

2015-obecnie ARKADIUSZ WINKLER 

NACZELNICY OSP TRLĄG

1922-1957 ANDRZEJ KISZKA 

1957-1972 TADEUSZ KISZKA

1972-1982 WŁADYSŁAW NURSKI 

1982 JÓZEF LEWANDOWSKI 

1982-1983 WOJCIECH KUBIAK 

1983-1094 TADEUSZ KISZKA 

1994-2003 ROMAN NOWAK 

2003-2004 RAFAŁ WINKLER 

2004-2019 ANDRZEJ BIAŁECKI 

2019-2020 DARIUSZ JĘDRO 

2020-obecnie MACIEJ RUSINEK 
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Od autora

Podejmując próbę opisania historii naszej jednostki, nie przypuszczałem, że czeka mnie 

tak duże wyzwanie. Wystarczyło tylko wyciągnąć stare dokumenty pozostawione przez po-

przedników. Nic bardziej mylnego! W tych zapisach brakowało wiele lat działalności naszej 

jednostki, dlatego też chciałem podziękować tym mieszkańcom, którzy sięgali do swojej pa-

mięci, przekazali swoje prywatne zdjęcia, abym mógł opisać ważne wydarzenia związane  

z Ochotniczą Strażą Pożarną w Trlągu. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zostało ujęte  

w tym opisie, może zawierać błędy i mieć wiele braków, dlatego wszystkich, którzy mają 

wiedzę na temat historii naszej jednostki, zachęcam do wniesienia sprostowań i uzupełnień.

Źródła

– Dokumentacja szczątkowa OSP

– Wspomnienia i relacje druhów: Romana Nowaka, Tadeusza Kiszki, Kazimierza Maćkowiaka, 

Tadeusza Kalińskiego

– Archiwum Państwowe w Poznaniu

– Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

– Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa w Poznaniu
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