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Drodzy Sympatycy OSP Sokółka, ostatnio wiele działo się w naszej jednostce co niestety
spowodowało brak naszej aktywności, zarówno na naszym Facebookowym koncie oraz stronie
internetowej, która od samego początku poprzez swoje pośrednictwo informowała Was o naszej
działalności. Zmian jakie zostały dokonane na przełomie tych kilku miesięcy jest ogrom,
począwszy od zawiązania się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej , której aktywność widać od
samego początku, do wstąpienia naszej jednostki OSP w struktury Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Częste pytania dotyczące Naszych portali informacyjnych sprawiły, że
postanowiliśmy nadrobić zaległości i zacząć znów na bieżąco informować o najważniejszych
wydarzeniach z funkcjonowania jednostki OSP w Sokółce. Poszczególne akcje ratownicze
zostaną udostępnione w zakładce ,,wyjazdy”

6 stycznia - warsztaty z przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych oraz miejscowych
zagrożeń. Tego dnia został podsumowany cykl spotkań dotyczących zagadnień przeciw
pożarowych oraz innych zdarzeń realizowanych wspólnie ze środków starostwa w Węgrowie.

28 stycznia - ćwiczenia z OSP Stare Babice

Tego dnia odbyły się wspólne ćwiczenia oraz integracja z zaprzyjaźnioną jednostką OSP Stare
Babice. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych liczna grupa strażaków z Sokółki
oraz Starych Babic spotkała się by uczyć się oraz dzielić doświadczeniami z akcji w celu jak
najefektywniejszego podejmowania działań ratowniczych. Głównym tematem ćwiczeń był
wypadek komunikacyjny i czynności związane z jego neutralizacją. Ćwiczenia obejmowały
zabezpieczenie miejsc wypadku, pomoc poszkodowanym tj. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Przed Medyczna, stabilizacja pojazdu, uwalnianie poszkodowanego przy użyciu narzędzi
hydraulicznych .
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Z przyjściem wiosny zawiązała się w strukturach naszej OSP zawiązała się Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza która podjęła aktywną działalność na rzecz naszej jednostki. Drużynę
tworzą
-
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•

1/2018 02.03 - LPR w Orzełku

•

2/2018 05.03 - sadze w kominie u Ulki na Sokółce

•

3/2018 19.03 - pożar traw w Szynkarzyźnie (15he)

•

4/2018 25.03 - pożar traw w Złotkach

•

5/2018 28.03 - pożar stodoły w Orzełku
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W dniu 3 maja 2018 nasza jednostka wspólnie z innymi uczestniczyła w obchodach uchwalenia
Konstytucji 3 maja oraz gminnym dniu strażaka. Tego dnia nasza MDP wspólnie z innymi
drużynami z terenu gminy Sadowne złożyły uroczyste ślubowanie. Podczas uroczystości
członek zarządu województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc przekazała na rzecz naszej
jednostki motopompę.

•

6/2018 03.05 - pochylone drzewo w Sokółce

•

7/2018 13.05 - pożar lasu w Orzełku

3 czerwca podczas gminnego dnia dziecka członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w
Sokółce brali udział w pierwszych zawodach MDP gminy Sadowne gdzie poznali smak
współzawodnictwa w sporcie pożarniczym.

•

8/2018 21.06 - pożar lasu w Zieleńcu (nastawnia)

•

9/2018 29.06 - powalone drzewo między Kołodziążem a Bojewem

•

10/2018-29.06 - pożar lasu w Zieleńcu
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1 Lipca 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki OSP w Sokółce do
struktur KSRG. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nasza jednostka
z dniem 1maja 2018 roku wzmocniła struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co
pokrótce oznacza że od tej pory staliśmy się jednostką mogącą podejmować samodzielne
działania ratowniczo-gaśnicze, oraz być dysponowaną poza macierzysty obszar działania
swojej gminy do działań ogólnokrajowych. Więcej na temat KSRG w osobnym artykule. Apel
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele OSP z terenu gminy Sadowne oraz
zaprzyjaźnionych jednostek OSP ze Starych Babic, Ładzynia, Mrozowej Woli, oraz Prostni,
władz samorządowych, Pani Wicemarszałek woj. mazowieckiego Elżbiety Lanc, dyrektora
mazowieckiego urzędu wojewódzkiego Marka Renika, Wójta Gminy Sadowne Waldemara
Cyrana, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniew Górala, st. kpt. Eryka
Antczaka z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, st. bryg. Dariusza Maciąga – Zastępcy
Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie, przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Ryszarda Gajewskiego i st. bryg. Ireneusza Królika, oraz gości ściśle
współpracujących z nam w osobie nadleśniczego Jerzego Derlickiego oraz założyciela jednostki
OSP w Sokółce Zdzisława Tracza.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego OSP w Sokółce, a następnie
złożeniem meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez asp. Ludwika Tyszkę st.
bryg. Dariusza Maciągowi. Wszystkich przybyłych gości przywitał Prezes OSP w Sokółce
Mateusz Suski oraz wójt Gminny Sadowne Waldemar Cyran. Następnie druhna Iwona Jechna
odczytała akt włączenia Jednostki OSP w Sokółce do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego po czym decyzja została wręczona Prezesowi OSP w Sokółce oraz wójtowi Gminy
Sadowne przez st. bryg. Dariusza Maciąga. Po przekazaniu aktu włączenia do KSRG zabrał
głos Prezes OSP w Sokółce dziękując przede wszystkim druhom i druhnom za poświęcenie i
zaangażowanie którego efektem jest wejście w struktury do elitarnego grona służb
ratowniczych, oddając następnie głos gościom wspierających tą inicjatywę.

Podczas uroczystości Pani Elżbieta Lanc Na rzecz druhów biorących bezpośredni udział w
działaniach przekazała rękawicer atownicze będące podstawą wyposażenia strażaka
ratownika.
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Po uroczystej części wszystkich gości oraz mieszkańców wsi Sokółka zaproszono na
poczęstunek.

•

08.07 - bieg Grzymały w Sadownem

•
11,12,13/2018 09.07 - pożar lasu w 3 miejscach (między Sójkówkiem a Zalesiem,
Sadowne Drak, Zieleniec)

•

14,15/2018 10.07 - szerszenie w Sokółce i Kolonii Złotki

15 lipca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze których gospodarzem była jednostka
OSP Zieleniec. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zrezygnowano ze sztafety
pożarniczej dlatego też o zwycięstwie decydowało ćwiczenie bojowe. Do udziału w zawodach
przystąpiły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Sadowne w tym też Kobieca Drużyna
Pożarnicza która to już kolejny raz była bezkonkurencyjna w swojej kategorii. W wyniku zmagań
drużyna męska OSP w Sokółce zajęła wraz z drużyną z Szynkarzyzny pierwsze miejsce.
Zgodnie z decyzją komisji sędziowskiej drugiego miejsca nie wyłoniono natomiast na trzeciej
pozycji uplasowała się drużyna z Zieleńca.

•

16/2018

13.07 - pożar obory w Morzyczynie Włóki
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•

17/2018

16.07 - wypadek drogowy w Sadolesiu (obok domu opieki)

•

18/2018

27.07 - pożar lasu w Złotkach

•

19.2018

28.07 - szerszenie w Sokółce

•

01.08 - rocznica Powstania Warszawskiego

8 Września podczas dożynek diecezjalnych nasza jednostka zabezpieczała teren imprezy w
Sadownem oraz poczet sztandarowy reprezentował jednostkę podczas uroczystej mszy świętej.

Uczestniczyliśmy także w wielu świętach Kościelnych jak i Państwowych.
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