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Gmina OpatOwiec

Gmina Opatowiec położona jest w południowej 
części Wyżyny Małopolskiej na obszarze Nadnidziań-
skiego Parku Krajobrazowego przy ujściu Dunajca do 
Wisły. Zajmuje powierzchnię 6841 hektarów, składa 
się z 20 sołectw i liczy około 3600 mieszkańców. Gra-
niczy z gminami: Koszyce, Bejsce, Kazimierza Wiel-
ka, Czarnocin, Wiślica, Nowy Korczyn, Gręboszów 
i Wietrzychowice. Głównym szlakiem komunikacyj-
nym przebiegającym przez teren gminy jest droga 
krajowa nr 79, łącząca Kraków z Sandomierzem. 

Opatowiec stanowi siedzibę władz gminnych. 
Położony jest na wysokim lewym brzegu Wisły 
(174 m n.p.m.). Oprócz administracji samorzą-
dowej na terenie gminy znajdują: ośrodki zdrowia 
w Opatowcu i Krzczonowie, Zespół Szkół w Opa-
towcu, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Poczta 
Polska, Bank Spółdzielczy, Dom Kultury oraz inne 
obiekty użyteczności publicznej. 

Założone w 1271 roku na prawie magdeburskim 
najstarsze w okolicy miasto Opatowiec było przez 
wieki znaczącym ośrodkiem gospodarczym i spo-
łecznym. Wiódł tędy trakt królewski z Krakowa 
przez Nowy Korczyn w kierunku Lublina i Litwy. 
Przechodziła tędy także „droga ruska” z Wrocła-
wia przez Kraków, Sandomierz do Kijowa. Szlaki 
te przyczyniły się w tamtym czasie do szybkiego 

rozwoju miasta. Porty rzeczne ze spichlerzami 
w Opatowcu i Rogowie były ośrodkami handlu 
drewnem, zbożem i solą. Tu w 1474 roku król Ka-
zimierz Jagiellończyk przyjmował posłów perskich 
i węgierskich. Po rozbiorach stał się miastem nad-
granicznym, a w 1869 roku utracił prawa miejskie. 
Z dawnej świetności pozostał jedynie imponujący 
rynek, wraz z układem sąsiednich ulic oraz kościół 
parafialny pamiętający jeszcze czasy piastowskie. 

Gmina Opatowiec zalicza się do gmin typowo 
rolniczych. Głównymi kierunkami produkcji rol-
nej są: uprawa zbóż, roślin okopowych, fasoli oraz 
hodowla bydła i trzody chlewnej. Na jej terenie 
znajdują się gleby o wysokiej przydatności rolni-
czej. Dominuje zdecydowanie sektor indywidual-
ny skupiający około 90% ogólnego areału użytków 
rolnych. Ukształtowanie terenu, piękny kompleks 

Sławomir Kowalczyk – wójt 
gminy Opatowiec, prezes zarządu 
oddziału gminnego ZOSP RP.

♦

Kościół parafialny 
w Rogowie p.w.  Na-
wiedzenia NMP.

♦

Park w Opatowcu.♦
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leśny, stwarzają wspaniałe warunki do rodzinnego 
wypoczynku. Istnieje dobrze rozwinięta sieć hotelo-
wo-gastronomiczna. Sukcesywnie zwiększa się ilość 
gospodarstw agroturystycznych.

 Niewątpliwą atrakcją Opatowca jest pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, usytuowany na brzegu Wi-
sły oraz jedyny w Polsce prom przez dwie rzeki, do 
Ujścia Jezuickiego. Gmina bogata jest także w zabytki 
architektury, czego przykładem są: podominikański 
kościół w Opatowcu p.w. św. Jakuba Apostoła, baroko-
wy kościół p.w. św. Barbary w Kocinie, słynący z ołtarza 
w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Kocińskiej 
i kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Rogowie. Tam też znajduje się murowana barokowa 
dzwonnica, pozostałości zespołu dworskiego z XVII 
wieku, zachowane ruiny zabudowań gospodarczych, 
neorenesansowa baszta oraz park.  

Na trwałe w historii tego regionu wpisały się 
Ochotnicze Straże Pożarne. 12 jednostek, z których 

dwie są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym nieprzerwanie czuwa nad bezpie-
czeństwem mieszkańców gminy. 

Obecny zarząd oddziału gminnego Związku OSP 
RP w Opatowcu działa od 29 czerwca 2011 roku  
i pracuje w składzie: Sławomir Kowalczyk – prezes, 
Tadeusz Nur – wiceprezes, Ryszard Kłos – wicepre-
zes, Jarosław Gwóźdź – komendant gminny, Stani-
sław Kurek – sekretarz, Henryk Kryca – skarbnik, 
Mieczysław Boksa – członek prezydium, a także 
Piotr Zborowski, Stanisław Walczak, Piotr Seku-
ła, Stefan Małek, Mirosław Boksa, Stanisław My-
siak, Marian Gruszka, Tadeusz Domoń, Eugeniusz 
Błaszkiewicz, Zbigniew Bugajski i Piotr Gwóźdź 
– członkowie zarządu.

Ujście Dunajca do Wisły.♦

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Opatowcu.♦

Zarząd oddziału gminnego ZOSP RP w Opatowcu: w drugim 
rzędzie od lewej: Mieczysław Boksa, Tadeusz Domoń, Piotr Seku-
ła, Stefan Małek, Zbigniew Bugajski, Stanisław Walczak, Piotr Zbo-
rowski, Mirosław Boksa; w pierwszym rzędzie od lewej: Ryszard 
Kłos, Stanisław Kurek, Sławomir Kowalczyk, Jarosław Gwóźdź, 
Tadeusz Nur, Henryk Kryca, Stanisław Mysiak, Marian Gruszka.

♦

Pomnik marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Opa-
towcu.

♦
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OSp charbinOwice

Rok powstania: 1928
Liczba członków: 19, MDP: 4
Charbinowice 75, tel. 691 059 397 (prezes)
www.charbinowice.osp.pl
e-mail: charbinowice@web.osp.org.pl

Prezes: Marian Michalec
Wiceprezes: Dawid Bojko
Naczelnik: Piotr Zborowski
Skarbnik: Rafał Kowynia
Sekretarz: Grzegorz Sroga

Pierwsza wzmianka o Charbinowicach pocho-
dzi z 1278 roku. Książę Leszek Czarny potwierdził 
wówczas zakup wsi przez miecznika sandomier-
skiego Klemensa, za sumę 150 grzywien. Wieś 
została zwolniona z prawa polskiego, a Klemens 
otrzymał prawo do odprawiania na miejscu są-

dów. W źródle z 1386 roku miejscowość występuje 
pod nazwą Charbinowicze. Do połowy XV wieku 
wieś była własnością rycerskiego rodu Charbi-
nowskich herbu Sulima. Kolejnym właścicielem 
był Stanisław z Tęczyna herbu Topór. Według „Li-
ber beneficiorum” Jana Długosza wieś miała 5 i 
pół łanów kmiecych oraz karczmę. Dziesięcinę 
pobierał z nich scholastyk wiślicki. Znajdował się 
tu również folwark oddający dziesięcinę parafii w 
Sierosławicach. W 1579 roku właścicielką wsi była 
Jadwiga Dębicka. W źródle z 1787 roku wieś wy-
stępuje już pod nazwą Charbinowice. Spis z 1827 
roku wykazał tu 35 domów i 209 mieszkańców. 
Według Słownika geograficznego Królestwa Pol-
skiego wydanego w latach 80. XIX wieku we wsi 
znajdował się folwark oraz 42 osady włościańskie. 
Funkcjonował tu młyn wodny oraz wydobywa-
no torf. Wieś wchodziła wówczas w skład gminy 

Siedzą od lewej: Marian Michalec, Stanisław Szumilas, Rafał Kowynia, Kamil Bojko, Krystian Soja, Szczepan Zamojski, Stanisław 
Rumas, Jerzy Kowynia; stoją od lewej: Radosław Chałon, Waldemar Chałon, Wiesław Szumilas, Dawid Bojko, Grzegorz Sroga, Stani-
sław Stokłosa syn Stanisława, Leszek Kowynia.

♦
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Bejsce i podległa pod sąd gminny w Koszycach.  
W 1928 roku przy wspomnianym wcześniej dwo-
rze, powołano straż przyfolwarczną, która zajmo-
wała się utrzymaniem porządku i zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym. Lata okupacji i czas powojenny 
nie sprzyjały jednak jednostce. Drużyna zaprzestała 
działalności, a reaktywowano ją na przełomie lat 50. 
i 60. W latach 1955–56 po rozparcelowaniu dworu 
pozostał czworak, w którym wcześniej zamieszki-
wali pracownicy wraz z rodzinami, obsługujący 
majątek. Budynek ten dzięki zaangażowaniu Ada-
ma Adamczyka zaadaptowano na remizę, która słu-
ży strażakom do dnia dzisiejszego. Wśród osób za-
angażowanych w remont obiektu należy wymienić 
takich druhów jak: Stanisław Szumilas, Stanisław 
Bądkowski, Tadeusz Kowynia, Jan Cieśniarski, Bro-
nisław Łuckiewicz, Stefan Piwowarczyk, Stanisław 
Kowalski, Stanisław Stokłosa, Jan Regdosz, Stani-
sław Chałon, Jan Wójcik, Stanisław Bezak, Mieczy-
sław Wróbel, Stanisław Jach, Józef Czubala.

Pierwszym prezesem reaktywowanej OSP został 
Stanisław Bądkowski, natomiast naczelnikiem – Mie-
czysław Wróbel. W późniejszych latach funkcję pre-
zesa pełnili kolejno: Józef Czubala, Stefan Adamczyk; 
naczelnikiem nadal pozostał Mieczysław Wróbel.  

W 1964 roku druhowie otrzymali pierwszą moto-
pompę, a do obsługi tego sprzętu zarząd wyznaczył 
Stanisława Stokłosę syna Jana. Trzy lata później człon-
kowie OSP podjęli decyzję o budowie garażu, a obiekt 
powstał jeszcze tego samego roku.

W 1971 roku jednostka wzbogaciła się o elek-
tryczną syrenę alarmową, która została zamonto-
wana na dachu remizy.

Ważną datą w historii straży jest 1979 rok. Wów-
czas to właśnie OSP Charbinowice otrzymała sztan-
dar ufundowany z własnych środków, które po-
chodziły z licznych imprez organizowanych przez 
członków jednostki. Ceremonia zgromadziła wielu 
gości. W 1982 roku wysłużona motopompa zosta-
ła zastąpiona przez nowocześniejszy model PO-5. 
Dwa lata później druhowie przeprowadzili gene-
ralny remont remizy, m.in. więźby dachowej, a cały 
budynek otynkowano.

W 1993 roku dzięki staraniom druha Mariana 
Michalca, który jednocześnie pełnił funkcję rad-
nego gminnego wybudowano w Charbinowicach 
zbiornik przeciwpożarowy. Trzy lata później preze-
sem został Stanisław Szumilas, funkcję naczelnika 
nadal pełnił Mieczysław Wróbel. W 2000 roku na 
prezesa wybrano Mariana Michalca.

Strażacy z najnowszym nabytkiem – Fordem Transitem.♦

Uroczystość przekazania motopompy, obok niej z prawej 
strony stoją: Mieczysław Wróbel, Adam Adamczyk, Jan Cie-
śniarski, Stanisław Bezak, z lewej strony: Bronisław Łuckie-
wicz, Stefan Piwowarczyk, Stanisław Kowalski; 1964 rok.

♦

Mieczysław Piwowarczyk i Jerzy Adamczyk podczas za-
wodów sportowo-pożarniczych; lata 80.
♦

Zbiórka jednostek zaproszonych na uroczystość przekaza-
nia motopompy; 1964 rok.
♦
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W 2006 roku zmarł zasłużony dla strażackiej 
formacji w Charbinowicach – Mieczysław Wróbel, 
który obowiązki naczelnika pełnił nieprzerwanie 
przez 48 lat! Na tym stanowisku zastąpił go Piotr 
Zborowski. W 2008 roku miał miejsce ponowny re-
mont remizy. Odnowiono wnętrze budynku, część 
więźby dachowej oraz pomalowano elewację. Trzy 
lata później dzięki staraniom zarządu oraz wsparciu 
finansowym sponsorów, jednostka wzbogaciła się 
o samochód Ford Transit, który przy zaangażowa-
niu druhów przystosowano do celów pożarniczych. 
W tym samym roku pozyskano umundurowanie 
ochronne oraz sportowe. Poza tym pojazdem dru-
howie dysponują motopompą PO-5 M 8/8 (z 1982 
roku).

Z najważniejszych akcji ratowniczych, w których 
miejscowi strażacy brali udział należy wymienić: 

pożar zabudowań gospodarczych pod koniec lat 
90., pożar stodoły w 2008 roku czy walkę z żywio-
łem ognia trawiącym las w Charbinowicach (także 
w 2008 roku).

Druhowie włączają się w życie społeczne swo-
jej miejscowości. Urządzili boisko do siatkówki, 
biorą udział w rozgrywkach sportowych o puchar 
wójta gminy Opatowiec, udrażniają przepusty, ob-
cinają krzewy przy drogach. Biorą także udział w 
uroczystościach kościelnych i państwowych: czu-
wają przy Grobie Pańskim, przygotowywali opra-
wę i zabezpieczenie podczas peregrynacji kopii 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii 
Sokolina (1974 i 2008 rok), nawiedzenia Krzyża 
Świętego w tej samej parafii (1986 rok), corocznie 
uczestniczą w uroczystościach odpustowych, ob-
chodach św. Floriana, Odzyskania Niepodległości 
– 11 listopada, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

Zawsze starali się też zadbać o przygotowanie do 
działań bojowych, czego efektem jest m.in. zajęcie 
przez drużynę żeńską I miejsca w gminnych zawo-
dach sportowo-pożarniczych w 2006 roku.

Na koniach druho-
wie Stanisław Rumas 
oraz – na drugim pla-
nie – Leszek Bądkowski 
podczas uroczystości  
nawiedzenie Obrazu 
Matki Boskiej; 1974 rok. 

♦

Na pierwszym planie od lewej: naczelnik – Mieczysław 
Wróbel oraz Leszek Bądkowski, Stefan Adamczyk, Marian 
Michalec, Stanisław Szumilas, Bronisław Łuckiewicz, Jerzy 
Adamczyk; na drugim planie od lewej: Stanisław Mucha, Ze-
non Sroga, Marek Bojko podczas uroczystości nawiedzenie 
Krzyża Świętego w Sokolinie; 16 października 1986 roku.

♦

Strażacy z Charbinowic podczas uroczystości 80-lecia 
OSP w Krzczonowie, na pierwszym planie od lewej: Sebastian 
Krzysztofczyk, Mateusz Rusiecki, Dawid Bojko, Piotr Zborow-
ski; na drugim planie od lewej: Marian Michalec, Rafał Kowy-
nia, Kamil Bojko, Michał Mazur, Grzegorz Sroga; 2009 rok.

♦
Drużyna z Charbinowic podczas X Otwartych Mistrzostw 

Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania 
na Wodzie w Chańczy, przy fantomach Piotr Zborowski i Rafał 
Kowynia; 2011 rok.

♦
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Jednostkę w Charbinowicach tworzą obecnie: 
Marian Michalec, Rafał Kowynia, Piotr Zborowski, 
Mateusz Rusiecki, Grzegorz Sroga, Roman Bojko, 
Dawid Bojko, Kamil Bojko, Jarosław Kozioł, Seba-

stian Krzysztofczyk, Mateusz Piwowarczyk, Kry-
stian Soja, Grzegorz Zamojski, Szczepan Zamojski, 
Szymon Gołębiowski, Stanisław Poraszka, Walde-
mar Chałon, Jerzy Adamczyk, Michał Mazur.

Członkowie MDP to: Radosław Chałon, Daniel 
Soja, Krystian Krzysztofczyk, Maciej Małek.

Zasłużonymi druhami są: Stanisław Stokłosa 
syn Stanisława, Stanisław Szumilas, Stefan Stokło-
sa, Stanisław Stokłosa syn Jana, Henryk Gołębiow-
ski, Stanisław Rumas, Stefan Adamczyk, Stanisław 
Bądkowski syn Franciszka, Jerzy Kowynia, Wiesław 
Szumilas, Leszek Kowynia.

Nieżyjący już druhowie to: Adam Adamczyk, 
Stanisław Bądkowski, Tadeusz Kowynia, Bronisław 
Łuckiewicz, Stanisław Kowalski, Stanisław Bezak, 
Stanisław Mucha, Mieczysław Wróbel, Jan Cieśniar-
ski, Mieczysław Cieśniarski, Jan Wójcik, Stanisław 
Jach, Stanisław Chałon, Ryszard Lepiarz, Jan Reg-
dosz, Stefan Piwowarczyk, Stanisław Stokłosa.

OSp chwalibOGOwice

Stoją od lewej: Adam Zieliński, Marcin Dybek, Mariusz Trojan, Paweł Zieliński, Przemysław Pater, Jan Rogóz, Mirosław Boksa, 
Ryszard Pater.
♦

Druhowie z Charbinowic przed kościołem parafialnym  
w Sokolinie, w pierwszym rzędzie od lewej: Marian Michalec, 
Mateusz Rusiecki, Piotr Zborowski, Mateusz Piwowarczyk; w 
drugim rzędzie od lewej: Kamil Bojko, Szymon Gołębiowski, 
Dawid Bojko, Sebastian Krzysztofczyk; 2008 rok.

♦
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Rok powstania: 1960
Liczba członków: 17
Chwalibogowice 16, tel. (41) 351-84 57 (prezes)

Prezes: Ryszard Pater
Wiceprezes: Przemysław Pater
Naczelnik: Paweł Zieliński
Zastępca naczelnika: Mariusz Trojan
Skarbnik: Jan Rogóz
Sekretarz: Mirosław Boksa

Założycielami miejscowej jednostki byli Sta-
nisław Pater, Stanisław Tomal, Zdzisław Krupa 
(pierwszy naczelnik), Jan Musiał, Julian Niedziela 
(wybrany na prezesa OSP), Stanisław Widłak syn 
Jakuba, Ludwik Bezak, Jan Ryczek i Stefan Dudek.

Siedzibą strażaków stał się budynek wiejski sto-
jący przy trasie Kraków – Sandomierz. Obiekt po-
wstał kilka lat wcześniej staraniem mieszkańców 
Chwalibogowic. Prace przy obiekcie wykonywano 
w czynie społecznym. Materiały budowlane prze-
kazały lokalne władze, a dachówkę – Jan Ryczek. W 
latach 70. dobudowano garaż z tyłu remizy.

Już cztery lata po powołaniu straży, druhowie mu-
sieli zmierzyć się z kataklizmem powodzi, jaki do-
sięgnął pobliskie Karsy. Z żywiołem wody walczyli 
także na swoim terenie, a także w Kraśniowie i Se-
nisławicach. Zdarzenia miały miejsce w 1973, 1997, 
2001 i 2010 roku. Z kolei w pamięci obecnych dru-
hów zachowały się groźne akcje gaśnicze. W latach 
80. i 90. druhowie brali udział w walce z „czerwonym 
kurem” trawiącym zabudowania gospodarcze m.in. 
u Buczaków, Jachnów, Królików i Nowaków.

W 1975 roku strażacy otrzymali sztandar.  
W tym czasie funkcję prezesa sprawował Ludwik 
Bezak, a naczelnikiem był Stanisław Pater. Uroczy-
stość miała miejsce na parkingu „pod świerkami”.

Obecnie na wyposażeniu znajduje się pożarniczy 
Żuk A15 (rok produkcji 1975), przekazany druhom 
w 2002 roku z OSP Ksany, a także motopompa PO-5, 
węże oraz łódź motorowa. Ochotnicy z Chwalibogo-
wic uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, 
ale także sportowych o puchar wójta – w tenisie sto-
łowym i siatkówce. Największe sukcesy w rywalizacji 
strażackiej mieli na początku lat 90., kiedy to dwu-
krotnie: w 1991 i 1993 roku drużyna z Chwalibogo-
wic zwyciężyła na zawodach gminnych, aby na ko-
lejnym etapie – zawodach rejonowych w Kazimierzy 
Wielkiej zająć odpowiednio III i IV lokatę.

Organizują zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, 
karnawałowe, uroczystości z okazji Dnia Kobiet. 
Wystawiają Wartę przy Grobie Pańskim w koście-
le w Opatowcu, przygotowują wieńce dożynkowe 
i oprawę peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Angażują się w sprawy lokalnej 
społeczności. Zbierają szklane odpady, odśnieżają 
drogi, przycinają zagrażające bezpieczeństwu gałę-
zie przy drogach.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Chwalibogo-
wic czuwają obecnie: Ryszard Pater, Przemysław Pa-
ter, Mirosław Boksa, Jan Rogóz, Piotr Pietrzyk, Paweł 

Nawiedzenie kopii ob-
razu Matki Boskiej Często-
chowskiej; 2008 rok.

♦

Łódź motorowa będąca na wyposażeniu druhów z Chwa-
libogowic.
♦

Strażacy z wieńcem dożynkowym, od lewej: Mirosław 
Boksa, Ryszard Pater, Jan Rogóz; 2007 rok.
♦



– 201 –

Gmina Opatowiec

Zieliński, Adam Zieliński, Zbigniew Rogóz, Łukasz 
Tomal, Tomasz Tomal, Mariusz Dybek, Marcin Dy-
bek, Mirosław Kozioł, Krzysztof Kopeć, Mariusz Tro-
jan, Ryszard Krupa, Cezary Majcherczyk.

Do grona zasłużonych druhów należą: Zdzisław 
Zieliński, Ryszard Tomal, Janusz Dębski, Józef Ma-
zurek, Stanisław Widłak, Witold Trojan, Marek 
Wawrzyk, Zygmunt Skrzela, Stanisław Kopeć, Sta-
nisław Cieszyński.

W zastępach św. Floriana służą już: Julian Nie-
dziela, Stanisław Pater, Jan Broda, Jan Ryczek, Lu-
dwik Bezak, Zdzisław Krupa, Eugeniusz Krupa, 
Tadeusz Zieliński, Stanisław Tomal, Stanisław Dy-
bek, Zygmunt Wawrzyk, Jan Dębski, Władysław 
Buczak, Władysław Stoksik, Jan Kulig, Jan Szumi-
las, Stefan Półtorak, Władysław Oksiński, Stani-
sław Rogóz.

Druhowie na gminnych zawodach sportowo-pożarni-
czych w Opatowcu; 20 maja 2001 roku.
♦

OSp kamienna

Stoją od lewej: Tomasz Gruszka, Stanisław Małek, Andrzej Kopciara, Tadeusz Domoń, Stanisław Kłos, Grzegorz Lisikiewicz, 
Ireneusz Smolich, Mirosław Bartosik, Adam Rumas.
♦

„Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka 
straszna” – system szkolenia przeciwpowodziowego wśród 
mieszkańców gminy Opatowiec, na zdjęciu Przemysław Pater 
z OSP Chwalibogowice.

♦
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Rok powstania: 1961
Liczba członków: 10
Kamienna 42, tel. (41) 351-72-62 (prezes)

Prezes: Tadeusz Domoń
Naczelnik: Andrzej Kopciara
Skarbnik: Grzegorz Lisikiewicz
Sekretarz: Adam Rumas

Założycielami jednostki w 1961 roku byli: Stani-
sław Przebieracz, Władysław Małek, Czesław Pra-
żuch, Zygmunt Mystek, Michał Przebieracz, Marian 
Krypel, Wacław Lisikiewicz, Zdzisław Mól, Józef 
Kępski, Tadeusz Kępski, Mieczysław Pawlik, Henryk 
Pobiega i Jerzy Małek. Początkowa strażacka druży-
na liczyła około 20 członków, ale kolejno zasilili ją 
m.in.: Władysław Małek, Stanisław Błaszczęć, Stani-
sław Mystek, Stefan Małek, Cyprian Marzec, Ryszard 
Mystek, Józef Kopciara, Jan Małek, Stanisław Rumas, 
Czesław Dubaj, Stanisław Domoń, Andrzej Niećwie-
ja, Czesław Gruszka, Stefan Smolich, Kazimierz Bar-
tosik, Stanisław Lisikiewicz i Edward Kłos.

Wkrótce po powstaniu, dzięki staraniom prze-
wodniczącego Gminnej Rady Narodowej w 
Krzczonowie, a na co dzień mieszkańca Kamiennej 
– Stanisława Bożka, jednostka otrzymała strażacką 
syrenę zakupioną z funduszy gminnych.

Pierwszym prezesem OSP Kamienna był Wła-
dysław Małek, później na tym stanowisku zastąpił 
go Zygmunt Mystek, następnie krótko obowiązki te 
pełnił Ryszard Mystek. Kolejnym prezesem straży 
był  Stanisław Małek, a obecnie – Tadeusz Domoń. 

Pierwszym naczelnikiem został wybrany Hen-
ryk Pobiega. Kolejnym pełniącym te obowiązki był 

Druhowie z Kamiennej podczas uroczystości przekazania 
sztandaru dla jednostki w Sokolinie, od lewej: Stefan Smolich, 
Jerzy Małek, Jan Małek, Mieczysław Pawlik, Stanisław Lisi-
kiewicz, Kazimierz Bartosik, Edward Kłos, Stanisław Małek;  
u dołu: Tadeusz Domoń, Stanisław Kłos, Stanisław Rumas, 
Czesław Dubaj; 1984 rok.

♦

druh Józef Kopciara, którego zmienił Mieczysław 
Pawlik. Sprawował on tę zaszczytną strażacką funk-
cję przez ponad 30 lat, a zmienił go obecny naczel-
nik – Andrzej Kopciara. W latach 50. rozpoczęła się 
budowa obiektu, który miał służyć całej społeczno-
ści Kamiennej. Inwestycja trwała do końca lat 70., a 
w budynku swoją siedzibę ma właśnie Ochotnicza 
Straż Pożarna. Wcześniej za remizę służył druhom 
budynek przy pałacu w Kamiennej.

W 1980 roku druhowie z własnych środków za-
kupili sztandar. Warto też zaznaczyć, że obowiązki 
wozaka w historii jednostki pełnili Jan Kopciara i 
Edward Kłos. W 1976 roku na wyposażeniu drużyny 
znalazła się nowa motopompa wraz z wężami prze-
kazana przez komendę rejonową Straży Pożarnych w 
Kazimierzy Wielkiej. W tym czasie druhowie musie-
li się zmierzyć z najpoważniejszą w ich historii akcją 

Przed gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi od 
lewej stoją: Joanna Domoń, Wioletta Małek, Marta Małek, 
Katarzyna Kuźniakowska; z przodu od lewej: Małgorzata Do-
moń, Sylwia Kępska, Barbara Mącznik; 2002 rok.

♦ Uroczystości z okazji nawiedzenia kopii obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w parafii p.w. św. Michała Archanioła w 
Sokolinie, w drugim rzędzie w środku Tadeusz Domoń, w czwar-
tym rzędzie po prawej Adam Rumas; 30–31 maja 2008 roku.

♦
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gaśniczą. Zimą płonęła wówczas baza Gminnej Spół-
dzielni w Brodku, a ogień objął zgromadzone tam 
środki chemiczne. Działania trwały całą mroźną noc, 
a nad ranem nowa motopompa odmówiła posłuszeń-
stwa. Na dodatek kilku druhów uległo zatruciu.

Marzeniem strażaków z Kamiennej jest obec-
nie pozyskanie samochodu bojowego, do tej pory 
do akcji wyjeżdżano albo końmi, albo ciągnikami 
użyczanymi prywatnie przez druhów. Strażacy z 
Kamiennej biorą udział w uroczystościach patrio-
tycznych i religijnych na terenie parafii i gminy.

OSP tworzą: Tadeusz Domoń, Andrzej Kopcia-
ra, Stanisław Kłos, Stanisław Małek, Grzegorz Lisi-
kiewicz, Adam Rumas, Tomasz Gruszka, Ireneusz 
Smolich, Mirosław Bartosik, Mirosław Dubaj.

Doświadczeniem i dobrą radą młodszym ko-
legom służą nestorzy pożarnictwa: Mieczysław 
Pawlik, Stanisław Domoń, Andrzej Niećwieja, Jan 
Małek, Stanisław Mystek, Marian Krypel, Stefan 
Małek, Jerzy Małek, Stanisław Lisikiewicz, Zyg-
munt Mystek, Edward Kłos.

Do grona zasłużonych, ale niestety nieżyjących 
już ochotników z Kamiennej należą: Stanisław Prze-
bieracz, Stanisław Rumas, Czesław Prażuch, Józef 
Kopciara, Czesław Dubaj, Cyprian Marzec, Stani-
sław Błaszczęć, Ryszard Mystek, Henryk Pobiega, 
Wacław Lisikiewicz, Władysław Małek, Michał 
Przebieracz, Kazimierz Bartosik, Stefan Smolich, 
Czesław Gruszka.

OSp kĘSów

Rok powstania: 1980
Liczba członków: 13
Kęsów, tel. (41) 35-18-383 (naczelnik)

Prezes: Rafał Nowak
Wiceprezes: Janusz Bomba
Naczelnik: Zdzisław Perek
Zastępca naczelnika: Andrzej Bomba
Sekretarz: Wiesław Buczak

Historia straży w Kęsowie nie jest zbyt długa, 
ale w ciągu trzydziestu lat druhowie wielokrotnie 
udowodnili sens powołania i funkcjonowania tej 
jednostki.

Jej założycielami w 1980 roku byli: Jerzy Kmiecik, 
Eugeniusz Błaszkiewicz, Stanisław Korzec, Leszek 
Kurnik, Władysław Błaszkiewicz i Edward Mijalny.

Pierwszą siedzibą był budynek podworski, znaj-
dujący się w tym samym miejscu, co obecna re-
miza. Prace przy jej wznoszeniu rozpoczęły się w 
1990 roku, a mury powstawały wysiłkiem samych 
druhów i mieszkańców Kęsowa. Materiały budow-
lane zabezpieczył Urząd Gminy.

Przez pierwszą dekadę funkcję prezesa spra-
wował Stanisław Korzec, a naczelnika – Bogusław 

Stoją od lewej: Jerzy Kmiecik, Zdzisław Perek, Mateusz 
Wach, Wojciech Wach, Krzysztof Perek, Andrzej Bomba.
♦

Gminne zawody sportowo-pożarnicze, przy motopompie 
Tadeusz Domoń; 2002 rok.
♦
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Czosnek. W latach 1990-2011 prezesem był Euge-
niusz Błaszkiewicz, którego obecnie zastąpił Rafał 
Nowak. Naczelnikiem po Bogusławie Czosnku był 
Jerzy Kmiecik, który pełnił te obowiązki także w 
latach 1990-2011.

W 1982 roku druhowie otrzymali elektryczną 
syrenę, którą przekazała komenda rejonowa Straży 
Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej.

Na wyposażeniu znajduje się także motopompa 
PO-3 wraz z osprzętem, którą przekazała jeszcze w 
latach 80. – Ochotnicza Straż Pożarna z Opatowca.

Do najważniejszych działań, w których brali 
udział miejscowi druhowie zaliczyć trzeba gaszenie 
płonącej stodoły w Mistrzowicach (połowa lat 80.) 
oraz walka z pożarem trawiącym kościół w Przemy-

kowie (1989 rok). Ochotnicy z Kęsowa biorą udział 
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

OSP tworzą obecnie: Rafał Nowak, Zdzisław Pe-
rek, Grzegorz Perek, Andrzej Bomba, Piotr Tomal, 
Michał Dusza, Zbigniew Dusza, Mateusz Wawak, 
Dariusz Buczak, Janusz Buczak, Wojciech Wach, 
Mateusz Wach, Krzysztof Perek.

Do grona zasłużonych druhów należą: Włady-
sław Dybała, Adolf Rachwalski, Eugeniusz Łabądź, 
Józef Bomba, Stanisław Półtorak, Jerzy Kmiecik, 
Eugeniusz Błaszkiewicz, Leszek Wawak, Bogusław 
Czosnek, Czesław Kozioł.

Na Wieczną Wartę odeszli już: Stanisław Korzec, 
Leszek Kurnik, Edward Mijalny, Fryderyk Trebus, 
Władysław Błaszkiewicz.

OSp kOcina

Siedzą od lewej: Stanisław Widłak, Tadeusz Cieloch, Stanisław Walczak, Tadeusz Nur, Stanisław Ciołek, Zbigniew Grudzień, Ro-
bert Pluta, Andrzej Zioło, Andrzej Dybała, Janusz Trojan, Rafał Bątkowski; w pierwszym rzędzie stoją od lewej: Marek Pluta, Hubert 
Lubera, Wojciech Skorupa, Adam Domagała, Piotr Ragan, Marian Głowacki syn Mariana, Jerzy Kaczmarczyk, Marek Mystek, Albert 
Domagała, Piotr Szczechura, Adam Wierzbowski, Kazimierz Szczechura, Łukasz Bątkowski; w drugim rzędzie od lewej: Paweł Ma-
słowski, Franciszek Masłowski, Jerzy Dynia, Grzegorz Mystek, Łukasz Grudzień, Paweł Szczechura, Mariusz Idzik, Marek Grudzień, 
Dariusz Cieloch, Robert Zioło, Piotr Cabaj, Marcin Selwit, Arkadiusz Sekuła.

♦

Rok powstania: 1923
Liczba członków: 49, MDP: 8
Kocina 129, tel. (41) 35-17-160 (prezes)

Prezes: Tadeusz Nur
Naczelnik: Stanisław Walczak
Zastępca naczelnika: Rafał Bątkowski
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– „Grabie” znajdujący się na frontonie budynku 
remizy.

Jednostka w Kocinie powstała w 1923 roku i 
przez wiele lat była jedyną taką formacją w ów-
czesnej gminie Czarkowy. Założycielami byli: Jan 
Fortuna (pierwszy prezes), Stanisław Bugajski (na-
czelnik), Kazimierz Rajczak (gospodarz), Józef Fit-
ko (skarbnik), Stanisław Makuch (sekretarz), Sta-
nisław Szczechura i Piotr Szczechura (członkowie 
zarządu).

Początki były niełatwe. Brak podstawowego 
sprzętu do gaszenia pożaru powodował trudność 
w wypełnianiu statutowych obowiązków. Aby po-
zyskać środki na zakup wyposażenia, druhowie 
organizowali zabawy taneczne i przedstawienia. 
Za uzyskane pieniądze zakupiono bosaki, następ-
nie ręczną sikawkę, a także wybudowano w 1930 
roku pierwszą siedzibę straży – drewniany budy-
nek, który znajdował się obok kapliczki w centrum 

Zabytkowa sikawka, obecnie już eksponat; przy niej od le-
wej: Tadeusz Nur, Mariusz Idzik, Jerzy Kaczmarczyk.
♦

Herb Kociny 
– „Grabie” znajduje 
się na frontonie re-
mizy.

♦

Nad budynkiem re-
mizy góruje patron stra-
żaków – św. Florian.

♦

Skarbnik: Stanisław Ciołek
Sekretarz: Tadeusz Cieloch

Jak podaje w rysie historycznym „Średniowiecz-
na Kocina” prof. dr hab. Remigiusz Fitko: „(...) wieś 
Kocina sięga swymi początkami księstwa Wiślan. 
Była wsią książęcą na usługi grodu w Wiślicy. Jej 
dogodne położenie w widłach Nidy i Wisły po-
zwalało na prowadzenie gospodarki rolno-pastwi-
skowej przez wolnych i poddanych chłopów i ich 
panów feudalnych. Pierwsza wzmianka o wsi po-
chodzi z 1276 roku i mówi o powinnościach wsi 
Cocyna (łacińska nazwa wsi) na rzecz kapituły san-
domierskiej. (...)”

Według tego historyka największy wpływ na roz-
wój miejscowości miała sprowadzona w 1302 roku 
rycerska rodzina Grabców (z czeskiego: Grabĕc), 
których korzenie sięgały właśnie kraju naszych po-
łudniowych sąsiadów. Ród posługiwał się herbem 
„Grabie”, a pierwszy z osadników Jerzy Grabiec 
(Iři Grabĕc) zmienił nazwisko na Jerzy Kociński. 
Jak dalej podaje znawca historii tego regionu: Jego 
[Jerzego – przyp. red.] następcy: Piotr, Jakub i Jan 
Kocińscy brali żywy udział w życiu społecznym, 
politycznym i w wojnach pod zawołaniem „Koci-
na” lub „Grabie”. Jan Kociński był przez długie lata 
sędzią dla Żydów w Wiślicy. Rodzina ta, już spol-
szczona ufundowała w 1403 roku we wsi drewnia-
ny kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
na miejscu stojącego obecnie i pobudowanego 
w latach 1660–72 przez ks. kanonika wiślickiego 
Franciszka Kaliszewicza. Historycznym nawiąza-
niem do tych czasów jest odtworzony herb Kociny 
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wsi. W 1937 roku druhom ufundowano sztandar, 
który do tej pory noszony jest podczas ważniej-
szych uroczystości. „Chrzestnymi” przy jego po-
święceniu byli Maria Szczechura i Józef Gruchała. 
W tym czasie z funkcji naczelnika zrezygnował 
Stanisław Bugajski. Na jego miejsce wybrano wła-
śnie Józefa Gruchałę, który pełnił tą funkcję do 
dnia wybuchu II wojny światowej. W czasie oku-
pacji komendantem został Stanisław Gruca. Stra-
żacy aktywnie działali w ruchu oporu, a sztandar 
skutecznie ukryto.

Po zakończeniu działań wojennych ochotni-
cy byli organizatorami życia kulturalnego i spo-
łecznego. Wybrano nowy zarząd, w skład którego 
weszli: Stanisław Szczechura (prezes), Piotr Zioło 
(naczelnik), Piotr Szczechura (gospodarz), Wła-
dysław Szluchcik (skarbnik), Stanisław Walocha 
(sekretarz). Ręczna pompa służyła druhom aż do 
1947 roku, kiedy to za własne środki zakupiono 
motopompę Leopolia M-800, a także bosaki, tłu-
mice oraz mundury.

W 1960 roku nastąpiła kolejna zmiana we wła-
dzach. Stanowisko prezesa objął Michał Bątkowski, 
naczelnika – Bolesław Kopeć, skarbnika – Stani-
sław Ciołek, a sekretarza – Stanisław Walocha. W 
tym składzie zarząd działał do 1983 roku, z tym że 
w latach 1968–70 naczelnikiem był Stefan Kacz-
marczyk, a w okresie 1970–83 – Edward Parlak.

Najważniejszą z inwestycji była budowa strażni-
cy. Koszt wyniósł 320 tys. złotych, ponad połowa 
prac została wykonana w czynie społecznym przez 
samych druhów. Budynek został oddany do użytku 
16 lipca 1972 roku. Wtedy także do jednostki trafił 
pożarniczy Żuk.

Sztandar jednostki z 1937 roku.♦

Wójt Sławomir Kowalczyk podczas przekazania sprzętu 
przeciwpowodziowego do OSP Kocina, zakupionego ze środ-
ków unijnych w ramach projektu „Z wodą za pan brat – wy-
soka woda już nie taka straszna”.

♦Uroczyste „ochrzczenie” Stara-244, przy samochodzie 
„chrzestni”: Izabela Kosiara i dyrektor departamentu ochrony 
środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – Jan Lis; 
2003 rok.

♦

W 1974 roku strażakom został nadany nowy 
sztandar. Dotychczasowy – z wizerunkiem św. Flo-
riana i orłem w koronie – nie podobał się ówcze-
snym władzom.

W 1983 roku podjęta została decyzja o połącze-
niu straży z orkiestrą dętą, działającą dotychczas 
jako parafialna. W tym czasie do OSP należało 
52 członków, dokonano wtedy wyborów nowych 
władz. Prezesem został Tadeusz Nur, naczelnikiem 
– Stanisław Walczak, skarbnikiem – Stanisław Cio-
łek, a sekretarzem – Tadeusz Cieloch. Warto dodać, 
że wszyscy członkowie zarządu należeli do Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej.

Najważniejszymi zadaniami zrealizowanymi 
wkrótce przez kierownictwo straży było dokupie-
nie terenu pod zbiornik przeciwpożarowy, zamia-
na Żuka na Stara-25 oraz zakup kolejnego pojazdu 
– Nysy, który służył do przewozu drużyny mło-
dzieżowej i orkiestry. Dobudowano świetlicę, gdzie 
urządzano zabawy taneczne, powołano Młodzieżo-



– 207 –

Gmina Opatowiec

Barokowy kościół p.w. św. Barbary w Kocinie, wzniesiony 
w latach 1660–72, na miejscu starszego kościoła drewnianego; 
świątynię ufundował kanonik wiślicki Franciszek Kaliszewicz. 
Jest to budowla jednonawowa wzniesiona na planie prosto-
kąta. Ołtarz główny i ołtarze boczne – barokowe. W ołtarzu 
głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej 
Kocińskiej. We wnętrzu świątyni zachowało się trochę wypo-
sażenia z wcześniejszej świątyni, wzniesionej ok. 1403 roku: 
kamienne gotyckie antepedium ołtarzowe, późnogotycka ka-
mienna chrzcielnica oraz Pieta.

♦

Uroczystości 80-lecia OSP, podczas których przekazano 
druhom Stara-244 oraz udekorowano zasłużonych strażaków, 
od lewej: Kazimierz Zuchowicz – prezes zarządu oddziału po-
wiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej, Michał Bątkow-
ski, Stanisław Gręda, Marian Marek, Edward Parlak, Stanisław 
Walocha, Ryszard Kłos – członek prezydium zarządu oddziału 
wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach; 2003 rok.

♦

wą Drużynę Pożarniczą, a reprezentanci jednostki 
zdobywali czołowe miejsca na zawodach sporto-
wo-pożarniczych zarówno na poziomie gminnym, 
jak i wojewódzkim. Wielokrotnie strażacy z Ko-
ciny zwyciężali na szczeblu byłego województwa 
kieleckiego, a największym sukcesem było zajęcie 
II miejsca na zawodach strefowych w Koluszkach, 
w 1990 roku.

W 1985 roku strażacy zorganizowali Zjazd Koci-
niaków. Impreza, która zgromadziła mieszkańców 
tej miejscowości rozsianych po całym świecie mia-
ła na celu nawiązanie współpracy i przyczynienie 
się do rozwoju rodzinnej wsi. Zorganizowano tak-
że zbiórkę funduszy. Efektem był remont kościoła, 
wykonanie ogrodzenia cmentarza i zrobienie alejek 
na nekropolii.

W 1993 roku przy współpracy z proboszczem, ks. 
Adamem Ziółkowskim strażacy ufundowali figurkę 
św. Floriana, którą umieszczono na ścianie fron-
towej remizy. Obok niej znalazł się odlany z brązu 
herb Kociny – „Grabie”, wykonany według średnio-
wiecznego projektu, do którego dotarł wspomniany 
wcześniej prof. Remigiusz Fitko.

W 2003 roku, z okazji 80-lecia powstania OSP 
i 50-lecia działalności orkiestry, druhowie otrzy-
mali do dyspozycji Stara CBA 25/16. Rok później 
jednostka została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Wkrótce na wyposażeniu 
znalazły się 2 pompy szlamowe, odzież ochronna, 2 
radiostacje nasobne i samochodowe, 4 aparaty tle-
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nowe, zestaw medyczny R-1, a ostatnim nabytkiem 
jest płaskodenna łódź motorowa, zakupiona dzięki 
wsparciu wójta gminy Opatowiec z pieniędzy unij-
nych. Ten zakup to docenienie zaangażowania dru-
hów podczas katastrofalnej powodzi, jaka w 2010 
roku dosięgła m.in. Opatowiec, Koszyce i Sando-
mierz. W tych miejscowościach pracowali właśnie 
druhowie.

Z innych akcji warto wspomnieć o powodzi w 
1997 roku. Wtedy działaniami ratowniczymi dru-
howie z Kociny objęli gminę Opatowiec i Nowy 
Korczyn.

Strażacy nie tylko pomagają w potrzebie, ale 
służą mieszkańcom także w inny sposób. Wybu-
dowali boiska do piłki nożnej i siatkówki, poma-
gali przy budowie sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej w Kocinie, zmodernizowali budynek 
po starej szkole i zaadaptowali go na cele kultural-
no-oświatowe, wybudowali zbiornik przeciwpo-
żarowy, wytynkowali budynek wiejski, w którym 
znajduje się świetlica (swoją siedzibę ma tutaj or-
kiestra) oraz sklep.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Kociny  
i okolicznych miejscowości czuwają obecnie: Sta-
nisław Walczak, Tadeusz Nur, Stanisław Ciołek, 
Kazimierz Szczechura, Zbigniew Grudzień, Jerzy 
Kaczmarczyk, Marian Głowacki syn Mariana, Je-
rzy Kłos, Mieczysław Cabaj, Stanisław Kosiara, 
Łukasz Grudzień, Andrzej Dybała, Tadeusz Le-
śniak, Piotr Szczechura, Paweł Szczechura, Janusz 
Cabaj, Piotr Cabaj, Andrzej Zioło, Robert Zioło, 
Janusz Rajczak, Janusz Trojan, Mateusz Trojan, 
Mariusz Ciołek, Marcin Selwit, Arkadiusz Sekuła, 
Adam Dynia, Rafał Bątkowski, Mieczysław Kopeć, 
Dariusz Nowak, Grzegorz Nowak, Mariusz Idzik, 
Mariusz Zaręba, Zbigniew Domagała, Janusz Wal-

czak, Marek Grudzień, Dariusz Cieloch, Marek 
Pluta, Robert Pluta, Marek Mystek, Tadeusz Cie-
loch, Franciszek Masłowski, Stanisław Widłak, 
Hubert Lubera, Paweł Masłowski, Piotr Ragan, 
Adam Wierzbowski, Łukasz Bątkowski, Jerzy Dy-
nia, Grzegorz Mystek.

Drużynę młodzieżową tworzą: Maciej Trojan, 
Paweł Mystek, Konrad Cieloch, Albert Domagała, 
Adam Domagała, Piotr Dynia, Piotr Nowak, Woj-
ciech Skorupa.

Honorowymi członkami straży są Marian Marek 
i Stanisław Walocha.

Do grona zasłużonych, ale zmarłych już druhów 
zaliczyć należy: Jana Fortunę, Stanisława Bugaj-
skiego, Kazimierza Rajczaka, Józefa Fitko, Michała 
Bątkowskiego, Edward Parlaka, Bolesława Bątkow-
skiego, Stanisława Ciołka, Stefana Kaczmarczyka, 
Mariana Głowackiego.

Zabytkowa 
kapliczka znaj-
dująca się w 
centrum Kociny, 
nieopodal re-
mizy i siedziby 
strażackiej orkie-
stry; obok: obraz 
Matki Boskiej 
znajdujący się w 
kapliczce.

♦

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt reprezen-
tująca OSP Kocina podczas gminnych zawodów sportowo-
pożarniczych w Opatowcu, od lewej: Karolina Krypel, Marta 
Kłos, Monika Gruchała, Ewelina Krypel, Monika Nowak, Syl-
wia Nowak, Karolina Selwit; 2004 rok.

♦
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OSp kOcina - OrkieStra

Prezes: Marek Pluta
Kapelmistrz: Robert Pluta

Myśl o potrzebie założenia orkiestry zrodziła się 
w 1952 roku u Stanisława Cabaja i Edwarda Parla-
ka. Inicjatywę tą mieszkańcy wsi oraz organizacje 
w niej działające podchwycili z wielkim zapałem. 
Powołano komitet, który zajął się gromadzeniem 
środków na zakup instrumentów oraz zmobilizo-
wał 26 kandydatów chętnych do nauki gry. Zwró-
cono się z prośbą do miejscowego organisty Józefa 
Fitko o przyjęcie funkcji dyrygenta i rozpoczęcie 
nauki gry. Zgodził się on podjąć tych obowiązków 
w czynie społecznym. Pomagał mu w tej pracy do-
świadczony długoletni muzyk grający poprzednio 
w Nowym Korczynie – Franciszek Cabaj. Nauka 
trwała pół roku. Pieniądze potrzebne na zakup in-
strumentów pochodziły ze składek mieszkańców 

wsi. Ponadto, każdy otrzymujący instrument płacił 
500 zł. Zaciągnięto także pożyczkę w Kasie Spół-
dzielczej w Wiślicy w kwocie 20 tys. zł. Za zgro-
madzone w ten sposób pieniądze zakupiono 12 in-
strumentów: bas, 2 tenory, 2 waltornie, 2 kornety, 2 
alty, 2 trąbki i puzon.

Pierwszy występ orkiestry miał miejsce podczas 
święta 15 sierpnia 1952 roku. Była wielka radość 
mieszkańców wsi i samych członków, kiedy przy 
dźwiękach orkiestry święcono, na zakończenie prac 
żniwnych, płody rolne w tutejszym kościele. 

Praca w zespole odbywały się z wielkim entu-
zjazmem i zapałem. Próby odbywały się dwa razy 
w tygodniu, bez względu na porę roku. Była duża 
dyscyplina organizacyjna, a na próbach, stuprocen-
towa frekwencja. Dokupiono następne instrumen-
ty, a chętnych do grania ciągle przybywało. Był to 
jedyny w tym czasie zespół na terenie ówczesnego 

W pierwszym rzędzie od lewej: Hubert Lubera, Albert Domagała, Wojciech Skorupa, Robert Pluta, Andrzej Zioło, Franciszek 
Masłowski, Marek Pluta; w drugim rzędzie od lewej: Grzegorz Jacek Mystek, Stanisław Ciołek, Tadeusz Cieloch, Zbigniew Grudzień, 
Jerzy Dynia, Paweł Masłowski; w trzecim rzędzie od lewej: Adam Domagała, Stanisław Widłak, Piotr Ragan, Andrzej Dybała, Marek 
Mystek; w czwartym rzędzie: Marian Głowacki syn Mariana, Janusz Trojan.

♦
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powiatu kazimierskiego i praktycznie „obsługiwał” 
wszystkie święta i uroczystości państwowe. Muzy-
cy bardzo szybko zyskiwali popularność, a ich wy-
stępy w różnych regionach, od Tarnowa, Krakowa, 
Częstochowy po Radom i Tarnobrzeg świadczą o 
dużym zainteresowaniu ich działalnością. Lata 60. 
to największy rozkwit orkiestry. 

Po Józefie Fitce funkcję dyrygenta objął Jan Grę-
da, później Franciszek Cabaj, a następnie przez 18 
lat zespół prowadził Stefan Nowak. Dużo pracy w 
rozwój włożył nieżyjący już Wojciech Rajczak. 

W 1975 roku został przeprowadzony generalny 
remont instrumentów. Fundusze na ten cel pocho-
dziły wyłącznie ze środków własnych, uzyskiwanych 
z występów i imprez artystycznych. Z dotychczaso-
wych sponsorów orkiestry w Kocinie, najbardziej 
chlubnie zapisał się Jan Buczak, przebywający na 
emigracji w Stanach Zjednoczonych, który zafun-
dował mundury  dla całego zespołu. Był to pierw-
szy jednolity ubiór muzyków. Drugim pomyślnym 
okresem był początek lat 80. Do orkiestry dołączyli 
młodzi muzycy, którzy wspierali zespół, liczący w 
tym czasie 28 członków. W tym czasie praktycznie 
nie było wolnego instrumentu, a nawet zachodziła 
potrzeba ich dokupienia. Orkiestra brała udział w 
trzech Wojewódzkich Przeglądach Strażackich Or-
kiestr Dętych. W ten sposób zespół uzyskał pienią-
dze, które przeznaczył na dalszy remont instrumen-

tów i zakup nowych mundurów, dofinansowanych 
również przez Urząd Gminy w Opatowcu. Pozyska-
no dwa nowe saksofony. Dyrygent z budżetu gminy 
otrzymywał za swoją pracę symboliczne wynagro-
dzenie. Odczuwalne było w tym czasie zaintereso-
wanie zespołem ze strony lokalnych władz, ale ten 
dobry okres skończył się wraz z upadkiem poprzed-
niego systemu politycznego. 

W ciągu 60 lat istnienia orkiestra miała siedmiu 
kapelmistrzów. Byli nimi: Józef Fitko, Franciszek 
Cabaj, Jan Gręda, Stefan Nowak, Ryszard Rajczak 
(zastępca Paweł Masłowski), Stanisław Kosiara (za-
stępca Robert Pluta) oraz obecnie Robert Pluta.

W pierwszych latach istnienia orkiestry dętej 
w Kocinie, w jej skład wchodzili: Edward Parlak, 
Edward Sekuła, Józef Cabaj, Stanisław Kłos syn An-
toniego, Stanisław Cabaj, Józef Cieloch, Stanisław 

Pierwsi członkowie orkiestry w Kocinie, stoją od lewej: 
N.N., Julian Głowacki, Stefan Nowak, Jan Cieloch, Józef Nie-
psuj, Edward Parlak, Stanisław Gruchała, Marian Marek, Bole-
sław Bątkowski, Stefan Kaczmarczyk; siedzą od lewej: Edward 
Gręda, Stanisław Kosiara, Ryszard Rajczak, Stanisław Kłos, 
Stanisław Cabaj, Franciszek Cabaj (pierwszy kapelmistrz), ks. 
Stanisław Sarnecki (proboszcz parafii w latach 1947–59), Józef 
Fitko (organista, drugi w historii kapelmistrz orkiestry), Józef 
Mącznik, Józef Gruszka, Józef Cabaj, Edward Sekuła; u dołu od 
lewej: druh Zagórski, Piotr Kosiara.

♦

Orkiestra po uroczy-
stości I komunii św. w 1984 
roku, od lewej: Stanisław 
Trojan, Tadeusz Cieloch, 
Stefan Kaczmarczyk, Stani-
sław Ciołek, Ryszard Grusz-
ka, Jan Borzęcki, Tadeusz 
Janus, Stanisław Widłak, Jan 
Kaczmarczyk (kościelny), 
Jan Trybała, Bolesław Par-
lak, Piotr Kosiara, Stanisław 
Kosiara (ojciec), Stanisław 
Gruchała, Stanisław Kosia-
ra syn Stanisława, Ryszard 
Rajczak, Stefan Nowak (ka-
pelmistrz), Stanisław Kłos, 
Jarosław Janiec, Mieczysław 
Kupisz, ks. Józef Miś (pro-
boszcz parafii), s. Teresa 
Gruchała, Marian Marek.

♦

Członkowie orkiestry wraz z parafianami podczas wizyta-
cji biskupiej przed budynkiem pierwszej plebani; lata 60.
♦
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Mącznik, Józef Mącznik, Tadeusz Makuch, Stefan 
Kaczmarczyk, Ryszard Rajczak, Stefan Nowak, Sta-
nisław Walocha syn Antoniego, Bolesław Parlak, 
Julian Głowacki. Kapelmistrzem w tym okresie był 
Józef Fitko. W kolejnych latach, dzięki staraniom 
ówczesnego szefa orkiestry dołączyli kolejni człon-
kowie. Byli to: Bolesław Bątkowski, Józef Kopeć, 
Tadeusz Szczechura syn Piotra, Marian Marek, 
Piotr Kosiara, Jan Trybała, Józef Kopeć, a w kolej-
nych latach: Tadeusz Cieloch, Jan Cieloch, Mieczy-
sław Kupisz, Stanisław Kozik, Stanisław Trojan, Jan 
Gręda, Stanisław Gruchała, Józef Gruszka, Franci-
szek Cabaj, Jan Bugajski, Stefan Bugajski, Edward 
Nur i Michał Bątkowski. 

Od 1983 roku historia orkiestry dętej ściśle jest 
związana z działalnością Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kocinie. W tym właśnie roku na walnym 
zebraniu członków OSP podjęto decyzję o połącze-
niu zespołu z jednostką.

Z biegiem lat skład, a także liczba muzyków 
ulegała zmianie. Wielu z założycieli i pierwszych 
członków zmarło. W latach 90. zespół liczył 23 
osoby. Wszyscy  byli rolnikami, a grupę tworzyli: 
Stanisław Kosiara – trąbka (kapelmistrz), Robert 
Pluta – kornet (zastępca kapelmistrza), Andrzej 
Zioło – trąbka, Franciszek Masłowski – trąbka, Sta-
nisław Widłak – trąbka, Stanisław Kłos – kornet, 
Stanisław Kozik – klarnet, Grzegorz Jacek Mystek 

– saksofon altowy, Ryszard Gruszka – saksofon al-
towy, Zbigniew Grudzień – tenor, Stanisław Ciołek 
– tenor, Jarosław Janiec – tenor, Tadeusz Cieloch 
– tenor, Mieczysław Kopeć – tenor, Jerzy Dynia 
– puzon, Marek Mystek – saksofon tenorowy, Pa-
weł Masłowski – saksofon tenorowy, Janusz Trojan 
– bas, Marian Głowacki syn Mariana – bas, Ma-
riusz Mystek – bas, Jan Gręda – bas, Andrzej Dy-
bała – werbel, Marek Pluta – bęben i czynele. 

Mimo tego, że orkiestra posiadała wolne in-
strumenty, z różnych przyczyn młodzi ludzie nie 
garnęli się do zespołu. Problemem zajął się Marek 
Pluta, który był i nadal jest „motorem napędowym” 
orkiestry. Postanowił znaleźć młodych chętnych do 
nauki gry. Początkowo przez dłuższy okres, tj. 13 lat 
poszukiwania te nie przynosiły powodzenia. Ów-
czesny kapelmistrz Ryszard Rajczak nie posiadał 
wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić się nauce 
młodzieży, ponieważ prowadził duże gospodarstwo 
rolne. Wkrótce z powodu ciężkiej choroby zrezy-
gnował z prowadzenia orkiestry. Na jego miejsce 
wybrany został Stanisław Kosiara. Pod batutą no-
wego opiekuna orkiestra nabrała nowego kształtu, 
ustalono stałe terminy prób. Do orkiestry wstąpił 
m.in. Robert Pluta syn Marka, wówczas uczeń szko-
ły średniej (kierunek gastronomia). Na przełomie 
2002 i 2003 roku orkiestra przeżywała kryzys, na 
próby przychodziło coraz mniej osób, co odbijało 
się na poziomie gry i frekwencji podczas uroczy-
stości. Wszystko to spowodowało wzmożone po-

Uroczystość 25-lecia strażackiej orkiestry w Kocinie, od 
lewej: Stanisław Kuźniakowski, Marian Marek, Stanisław Gru-
chała, Stefan Bugajski, Józef Cieloch, Edward Sekuła, Marian 
Głowacki, Edward Nur, Stefan Kaczmarczyk, Stanisław Ciołek, 
Stanisław Walocha, Edward Parlak; 1977 rok.

♦

Uroczystość 25-lecia strażackiej orkiestry w Kocinie, na 
trybunie honorowej od lewej: Stefan Kaczmarczyk, Stanisław 
Kosiara, Stanisław Walczak, Józef Cieloch, Józef Niepsuj, Fran-
ciszek Cabaj, Michał Bątkowski, Henryk Barański – naczelnik 
gminy Opatowiec, kpt. poż. Jan Gajewicz – komendant rejo-
nowy Straży Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej, Józef Bogal, 
Fryderyk Zaręba – dyrektor szkoły podstawowej w Kocinie; 
u dołu z medalami od lewej: Mariola Trojan, Maria Nowak, 
Krystyna Cieloch; 1977 rok.

♦
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szukiwania młodej kadry, która miała wprowadzić 
w szeregi orkiestry większą mobilizację i pomóc w 
dalszej działalności. Zabiegi okazały się skuteczne 
na początku 2003 roku, kiedy do zespołu przystą-
piło 15 młodych chłopców. Byli to uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Naj-
młodszy z nich miał 11 lat, a najstarszy – 18. Na-
ukę rozpoczęło wówczas: Łukasz Mystek – kornet, 
Dawid Kopciara – kornet, Mateusz Trojan – kornet, 
Piotr Cabaj – kornet, Bernard Kłos – trąbka, Marcin 
Selwit – trąbka, Mateusz Krypel – trąbka, Damian 
Kłos – tenor, Tobiasz Kopciara – tenor, Mateusz Ja-
niec – saksofon altowy, Hubert Nowak – saksofon 
altowy, Piotr Ragan – róg, Adam Dynia – tenor, Do-
minik Cieloch – werble, Marcin Dybała – werble.

Nauki gry podjął się zastępca kapelmistrza Ro-
bert Pluta. Był on już wtedy studentem edukacji 
muzycznej na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Podjął się tej pracy 
w czynie społecznym. Pierwsze lekcje rozpoczęły 
się w ferie zimowe, w 2003 roku i odbywały się w 
siedzibie orkiestry. Z upływem czasu nowi człon-
kowie zaczęli przyswajać pierwsze utwory, były to 
pieśni kościelne i kolędy, potem doszły marsze, 
walce i tanga. Nauka trwała około pół roku. Pierw-
szą uroczystością, na której orkiestra dęta z Kociny 

zaprezentowała się w nowym, odmłodzonym skła-
dzie były gminne zawody sportowo-pożarnicze, 
które odbyły się w Opatowcu w 2003 roku.

Ówczesny wójt Henryk Barański wspierał wszel-
kiego rodzaju przejawy działalności kulturalnej na 
terenie gminy. Tak też było i z orkiestry dętej w 
Kocinie. Pomoc polegała na wsparciu finansowym, 
dzięki czemu zakupiono nowe instrumenty: 4 kor-
nety, 4 klarnety, 2 saksofony tenorowe, 2 tenory i 3 
trąbki.

Dzięki pomocy samorządu udało się też pozy-
skać dodatkowe mundury, czapki, spodnie, kom-
plet błękitnych i białych koszul, pagony i sznury. 

Orkiestra często koncertuje w Kocinie.♦

Delegacja strażaków i muzyków z Kociny przy pomniku 
Józefa Piłsudskiego nad Wisłą w Opatowcu; 11 listopada 2007 
roku.

♦

Orkiestra z Kociny podczas święta 3 maja w Opatowcu, 
od lewej: Franciszek Masłowski, Stanisław Gręda, Andrzej Fit-
ko, Marek Pluta, Marian Marek, wójt Henryk Barański, kapel-
mistrz Ryszard Rajczak, Marek Mystek, Robert Zioło, Stani-
sław Ciołek, Tadeusz Cieloch, Jerzy Dynia, Stanisław Kosiara, 
Andrzej Dybała; koniec lat 90.

♦
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Środki finansowe z budżetu gminy posłużyły rów-
nież na remont i czyszczenie starych instrumentów, 
wyposażenie sali dydaktycznej w komplety 20 sto-
jaków pod nuty oraz 30 krzeseł. Wójt przeznaczył 
także pieniądze na założenie w siedzibie orkiestry 
centralnego ogrzewania, do którego podłączono 
również sąsiedni budynek, w którym znajduje się 
Wiejskie Centrum Kultury z salą komputerową.

Orkiestra gra nie tylko na terenie swojej gminy 
i powiatu. Pieniądze zebrane podczas „komercyj-
nych” występów przeznaczone są na różne cele, 
przede wszystkim odnawianie instrumentów,  
a także doposażenie sali dydaktycznej. 

W 2006 roku Robert Pluta objął stanowisko or-
ganisty w kościele parafialnym w Kocinie. On też 
przygotował nowych muzyków do gry w zespole. 
Byli nimi: Ewelina Krypel – klarnet, Monika Gru-
chała – klarnet, Marta Kłos – klarnet, Monika No-
wak – klarnet, Michał Biesaga  – saksofon altowy. 
Z pięknymi kociniankami w składzie, orkiestra 
po raz pierwszy zaprezentowała się podczas świąt 
Wielkiej Nocy w kościele parafialnym.

Repertuar orkiestry jest bardzo bogaty i zróżni-
cowany. To ponad 120 utworów, począwszy od ko-
lęd i pieśni kościelnych, po walce, tanga, utwory o 
tematyce ludowej, aż do marszy. Dobór repertuaru 
nie jest przypadkowy, a uwarunkowany jest koncer-
tami orkiestry na różnych uroczystościach m. in. 
pochodach, świętach kościelnych, państwowych, 
pogrzebach. W skład repertuaru wchodzą utwory 
znanych kompozytorów polskich, jak i zagranicz-
nych.

Z ważniejszych imprez, w których brał udział 
zespół z Kociny, należy wymienić: I Wojewódzki 
Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Jędrzejowie (1982 
rok), III Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP w Bu-
sku-Zdroju (1985 rok), IV Wojewódzki Przegląd 
Orkiestr OSP w Busku-Zdroju z okazji rocznicy 
700-lecia Buska-Zdroju (1987 rok), VI Wojewódz-
ki Przegląd Orkiestr OSP Kielce – Małogoszcz 
(1993 rok), Przegląd Orkiestr OSP w Skalbmierzu 
(1997 rok), I Powiatowy Przegląd Orkiestr OSP 
w Czarnocinie (2000 rok), II Powiatowy Przegląd 
Orkiestr OSP w Opatowcu (2001 rok), III Powiato-
wy Przegląd Orkiestr OSP w Kazimierzy Wielkiej 
(2002 rok).

W przeglądach tych oprócz kocińskiej, bra-
ły udział także strażackie orkiestry dęte m.in. ze 
Skalbmierza, Zięblic i Bejsc. Za występy muzycy 
otrzymali dyplomy i puchar.

Obecnie Orkiestra liczy 29 członków. Są to Sta-
nisław Kosiara – trąbka, Robert Pluta – kornet I B 
(kapelmistrz), Andrzej Zioło – trąbka, Franciszek 
Masłowski – trąbka I B, Stanisław Widłak – trąbka 
Es, Stanisław Kozik – klarnet, Grzegorz Jacek My-
stek – saksofon altowy, Zbigniew Grudzień – tenor, 
Stanisław Ciołek – tenor, Tadeusz Cieloch – tenor, 
Mieczysław Kopeć – alt, Jerzy Dynia – puzon, Ma-
rek Mystek – saksofon tenorowy, Paweł Masłowski 
- saksofon tenorowy, Janusz Trojan – bas, Marian 
Głowacki syn Mariana – bas, Mariusz Mystek – 
bas, Andrzej Dybała – werbel, Marek Pluta – bęben 
i czynele (prezes), Bernard Kłos – trąbka, Damian 
Kłos – tenor, Mateusz Janiec – saksofon altowy, 
Piotr Ragan – róg, Marcin Dybała – werbel, Hubert 
Lubera – trąbka, Albert Domagała – trąbka, Woj-
ciech Skorupa – trąbka, Adam Domagała – tenor, 
Łukasz Kłos – tenor.

Występ orkiestry z Kociny w trakcie Dnia Strażaka w Ro-
gowie; 2011 rok.
♦

Dyplom dla orkiestry 
za udział w I Wojewódz-
kim Przeglądzie Orkiestr 
Dętych OSP w Jędrzejowie; 
1982 rok.

♦
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OSp krzczOnów

Rok powstania: 1923
Liczba członków: 32, MDP: 9, KDP: 10
Krzczonów 45b, tel. (41) 351-70-88  (prezes)

Prezes: Wojciech Stoksik
Wiceprezes: Edward Rusiecki
Naczelnik: Łukasz Górak
Zastępca naczelnika: Przemysław Lech
Skarbnik: Henryk Lech
Sekretarz: Stanisław Jarkiewicz

Założyciele, którzy tworzyli jednostkę straży 
pożarnej w Krzczonowie mieli niełatwe zadanie 
do wykonania. W owym czasie zabudowa wsi była 
drewniana co sprzyjało powstawaniu oraz rozprze-
strzenianiu się pożarów. Na miarę swoich możliwo-
ści i posiadanego wyposażenia walczono z „czer-
wonym kurem” jak tylko się dało. Bliższe szczegóły 

powstania straży oraz nazwiska wszystkich druhów, 
którzy wówczas działali, nie są znane, gdyż podczas 
zawieruchy wojennej dokumentacja działalności 
OSP została zniszczona. Można opierać się jedynie 
na relacji świadków tamtych wydarzeń. Z ich opo-
wieści wynika, że w straży działali wówczas: Stefan 
Jach, Franciszek Jach, Jakub Pszczoła, Michał Kłos 
i Stanisław Gładysz. Wiadomo także, że został wy-
budowany budynek remizy z cementowych pusta-
ków. Na wyposażeniu natomiast był wóz konny z 
sikawką ręczną, którą druhowie wygrali podczas 
zawodów strażackich. 

Pierwszym naczelnikiem po wojnie został Fran-
ciszek Jach, prezesem – Stefan Jach, a członkami 
zarządu: Jan Gładysz, Mieczysław Zuwała oraz Ta-
deusz Wróbel. Władze OSP musiały zmierzyć się z 
niełatwą sprawą – podźwignięcia jednostki z zapa-
ści i stworzenia warunków do dalszego rozwoju.

W pierwszym rzędzie od lewej: Stanisław Jarkiewicz, Jarosław Kociński, Edward Rusiecki, Wojciech Stoksik, Marian Gruszka, 
Tomasz Sambór, Adam Borzęcki; w drugim rzędzie od lewej: Łukasz Górak, Piotr Szluchcik, Waldemar Zioło, Marcin Stoksik, Paweł 
Szluchcik, Andrzej Szluchcik, Krzysztof Stokłosa, Krystian Zioło, Andrzej Kurzyński.

♦
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W 1967 roku w skład zarządu wchodzili: Bole-
sław Kopeć – prezes, Tadeusz Woźniak – naczelnik, 
Marian Kawecki – zastępca naczelnika, Władysław 
Kurzyński – skarbnik, Stanisław Jarkiewicz – se-
kretarz, Józef Kabat – gospodarz i Stefan Makuch 
– członek zarządu.

W latach 70. dzięki ich staraniom i wsparciu ko-
mendanta powiatowego Straży Pożarnych w Kazi-
mierzy Wielkiej, jednostka w Krzczonowie została 
wyposażona w motopompę M-800 i inny sprzęt 
gaśniczy, a także mundury bojowe. W razie wystą-
pienia zagrożenia, cały ekwipunek pakowano na 
wóz konny pożyczany od miejscowych gospodarzy 
i ruszano do boju. Później konie zastąpione zostały 
ciągnikami rolniczymi.

W latach 90. funkcję prezesa powierzono Wła-
dysławowi Sasakowi. Naczelnikiem został wybrany 
Tadeusz Woźniak, zastępcą naczelnika – Edward 
Rusiecki, sekretarzem – Stanisław Jarkiewicz, 
skarbnikiem – Stanisław Kłos, a gospodarzem – Jan 
Wiśniewski.

W tym czasie zarząd podjął decyzję o budowie 
nowej remizy. Pomysł szybko podchwycili człon-
kowie OSP oraz mieszkańcy Krzczonowa. Potrzeb-
ne fundusze zdobywano poprzez organizowanie 
różnego rodzaju imprez i zabaw tanecznych, loterii 
fantowych, przedstawień. Pomogły też władze gmi-
ny i wspólnymi siłami udało się wybudować nową 
strażnicę. Na miejscu małego budynku murowane-
go z dobudowaną szopą na sprzęt, stanął w Krzczo-
nowie przestronny, piętrowy obiekt z garażem, salą 
zabaw, kuchnią i zapleczem sanitarnym.

17 lutego 2008 roku podczas zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego wybrano nowe władze.  
W jego składzie znaleźli się: Marian Gruszka – pre-

zes, Łukasz Górak – naczelnik, Jarosław Kociński 
– zastępca prezesa, Przemysław Lech – zastępca na-
czelnika, Stanisław Jarkiewicz – sekretarz, Henryk 
Lech – skarbnik, Mieczysław Piwowarczyk – go-
spodarz i Marek Wiśniewski jako członek zarządu. 

Najważniejszym zadaniem było zorganizowa-
nie jubileuszu 85-lecia istnienia OSP. Impreza z 
wielką pompą odbyła się 17 sierpnia 2008 roku. 
Na pamiątkę tych wydarzeń oraz w uznaniu do-
tychczasowych zasług miejscowych druhów, został 
jednostce ufundowany sztandar. Pieniądze na ten 
cel pochodziły od rodaków zamieszkałych w USA 
oraz mieszkańców wsi.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczono-
wie posiada 2 pompy motorowe M-800. Na wypo-
sażeniu jest również Volkswagen Transporter, który 
w roku 2009  został przekazany i wyremontowany 
ze środków finansowych straży. Wcześniej pojazd 
był na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Kielcach.

Jednak największą wartością i siłą jednostki są 
ludzie. Zarząd OSP stara się, aby cały czas w szeregi 
strażaków wstępowali nowi członkowie, gotowi po-
magać mieszkańcom w chwilach zagrożenia. Dlate-
go też od 1990 roku w strukturach jednostki działa 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców. W 
1995 roku została też założona żeńska MDP.

Na co dzień strażacy współpracują z Kołem 
Gospodyń Wiejskich, z którym organizują np. ob-
chody Dnia Kobiet, biorą udział w turniejach pił-
ki nożnej o puchar wójta gminy Opatowiec, skąd 
często przywożą puchar zwycięzców. Obecni są też 
podczas uroczystości kościelnych i gminnych.

Sukcesy są też na zawodach sportowo-pożarni-
czych, gdzie bardzo często znajdują się w czołówce 
drużyn z rejonu gminy.  

Obecnie do jednostki należą: Henryk Lech, 
Jarosław Kociński, Edward Rusiecki, Stanisław 
Stokłosa, Wojciech Stoksik, Mieczysław Piwowar-
czyk, Zbigniew Pszczoła, Adam Borzęcki, Jarosław 
Obarzanek, Łukasz Górak, Zbigniew Jach, Marian 
Gruszka, Stanisław Jarkiewicz, Marek Wiśniewski, 
Stanisław Górak, Marek Bernadzikiewicz, Walde-
mar Zioło, Paweł Szluchcik, Piotr Szluchcik, Kry-
stian Zioło, Rafał Kuleta, Kamil Fetela, Krzysztof 
Stokłosa, Remigiusz Skraba, Paweł Sasak, Grzegorz 
Jach, Michał Piwowarczyk, Marcin Stoksik, Łukasz 
Sluchcik, Tomasz Sambór, Andrzej Kurzyński, An-
drzej Szluchcik.

Druhowie z OSP w Krzczonowie podczas zawodów  
w Skalbmierzu; lata 60.
♦
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Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należą 
z kolei: Piotr Sasak, Adrian Stoksik, Dawid Stokło-
sa, Andrzej Adamczyk, Marcin Pszczoła, Patryk 
Jedynak, Eryk Grzywna, Jacek Kosznik, Kamil 
Stoksik.

Przy OSP działa także drużyna żeńska w skła-
dzie: Sabina Baran, Sylwia Woźniak, Małgorza-
ta Obarzanek, Karina Śmieszek, Anna Tomczyk, 
Anna Rumas, Agnieszka Gruszka, Karolina Szluch-
cik, Kinga Książek, Karolina Kosznik.

Młodsze koleżanki i kolegów wspierają starsi 
druhowie: Czesław Stoksik, Stanisław Pasternak, 
Jan Jach, Stanisław Kłos, Bolesław Kopeć, Czesław 
Kępski, Władysław Szluchcik, Zdzisław Lepiarz, 
Stanisław Wójcik, Władysław Sasak, Stanisław 
Stoksik syn Jana, Eugeniusz Pszczoła.

Na Wieczną Wartę odeszli natomiast: Franciszek 
Heleniak, Tadeusz Woźniak, Stanisław Augustynek, 
Edward Sukiennik, Jan Zioło, Kazimierz Gładysz, 
Władysław Kurzyński, Marian Kawecki, Franciszek 
Jach, Stanisław Gładysz, Michał Kłos, Stefan Jach, 

Jan Wiśniewski, Stanisław Gruszka, Mieczysław 
Zuwała, Józef Juszczyk, Bolesław Masłowski, Stani-
sław Kawecki, Stanisław Stoksik, Tadeusz Wróbel, 
Jan Grzywna, Marek Ciężkowski, Rafał Borzęcki 
oraz Stanisław Kłos.

Prezes Marian Gruszka podczas przekazania jednost-
ce sztandaru z okazji 85-lecia powstania OSP Krzczonów, 
2008 rok.

♦

OSp kSany

Od lewej stoją: Wacław Łuźniak, Bolesław Bomba, Henryk Nowak, Józef Grzybczyk, Krystian Szumilas, Zbigniew Bugajski, Jaro-
sław Szumilas, Radosław Szumilas.
♦
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Rok powstania: 1925
Liczba członków: 26
Ksany 94, tel. (41) 351-81-54 (prezes)

Prezes: Zbigniew Bugajski
Wiceprezes: Dawid Kozłowski
Naczelnik: Jarosław Szumilas
Zastępca naczelnika: Adam Krupa
Skarbnik: Robert Kozłowski
Sekretarz: Waldemar Misiakiewicz

Początki ruchu strażackiego w Ksanach sięgają 
jeszcze czasów międzywojennych, kiedy z inicja-
tywy kilku miejscowych gospodarzy zaczęto or-
ganizować ludzi do walki z „czerwonym kurem”. 
Założycielami jednostki byli m.in. Franciszek Sa-
sak, Jan Widłak, Kazimierz Widłak, Stefan Baran, 
Bolesław Kozłowski, Jan Bugajski, Jan Majchrow-
ski, Jan Norek, Stanisław Nowak, Stanisław Bom-
ba, Stefan Rumas, Tomasz Skryński, Jan Berdo i 
Andrzej Widłak.

Pierwszy sprzęt był bardzo prowizoryczny 
– parę wiader, bosaki, tłumice. Do pożarów jeż-
dżono wozem konnym, na którym zamontowana 
była beczka na wodę. Tak było m.in. w 1932 roku, 
kiedy strażakom z Ksan razem z kolegami z in-
nych jednostek przyszło gasić kościół w Rogowie. 
Świątyni nie udało się jednak uratować. Niedługo 
potem druhowie otrzymali do dyspozycji pompę 

ręczną, która do dzisiaj – oczywiście jako zabytek 
– jest w posiadaniu OSP.

W czasach okupacji hitlerowskiej wielu stra-
żaków wstąpiło w szeregi partyzantów, niejed-
nokrotnie oddając swoje życie za ojczyznę. Sama 
OSP działała, ale pod nadzorem Niemców.

Po odzyskaniu wolności druhowie na nowo za-
częli się organizować. Wyróżniającymi się wów-
czas działaczami byli: Tomasz Skrzyński, Stefan 
Rumas, Aleksander Kułaga, Jan Berdo, Bronisław 
Cieloch, Mieczysław Kopeć i Marian Ryczek.

Narodziła się też myśl budowy w Ksanach 
Domu Srażaka. Przedsięwzięcie zostało zrealizo-
wane dopiero na początku lat 60., kiedy w czynie 
społecznym ochotnicy wraz z mieszkańcami po-
stawili murowaną remizę. Po kilkunastu latach 

Strażacy z OSP Ksany na zawodach w Kocinie, lipiec 1939 
roku.
♦

Strażacy działający w OSP Ksany przed II wojną świa-
tową.
♦ Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksanach, lata 

powojenne.
♦
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użytkowania, budynek jednak okazał się zbyt 
ciasny na potrzeby OSP i mieszkańców, dlatego  
w latach 80. wybudowana została większa remiza, 
która istnieje do dnia dzisiejszego.

W 1985 roku z okazji 60-lecia istnienia,  
w uznaniu zasług w dziedzinie ochrony przeciw-
pożarowej, społeczeństwo wsi ufundowało jedno-
stce sztandar.

Rok później na wyposażeniu straży pojawił się 
pierwszy samochód gaśniczy. Był to Żuk otrzy-
many z komendy rejonowej Straży Pożarnych  
w Kazimierzy Wielkiej. Kolejny pojazd, tym ra-
zem ciężarowego Jelcza, przekazano jednostce w 
2001 roku. Wcześniej pojazd służył druhom w 
Bilczycach koło Kielc.

W historii tej Ochotniczej Straży Pożarnej zda-
rzyło się co najmniej kilka dużych pożarów, jak 
np. akcja gaszenia lasu w Ksanach w latach 80., 
czy wcześniejszy pożar w Starym Korczynie w 
latach 50. kiedy paliły się zabudowania gospo-
darcze. Do istotnych akcji można też zaliczyć 
udział w usuwaniu skutków powodzi w 1997 roku  
w okolicach Nowego Korczyna.

Obecnie jednak do większości zdarzeń wysyła-
ne są albo jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
lub straże ochotnicze funkcjonujące w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostka stra-

Druhowie z OSP Ksany przed samochodem bojowym 
Jelcz, od lewej: Jarosław Szumilas, Henryk Barański, Łukasz 
Marek i Jan Ryczek.

♦

żackach w Ksanach do tego systemu jednak nie 
należy.

Aktualnie członkami Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ksanach są: Zbigniew Bugajski, Jarosław 
Szumilas, Waldemar Misiakiewicz, Zbigniew 
Chruściel, Paweł Marek, Dawid Kozłowski, Ro-
bert Kozłowski, Zbigniew Marcisz, Jan Ryczek, 
Adam Krupa, Mateusz Misterka, Kamil Tomczyk, 
Zbigniew Pietrzyk, Adrian Szumilas, Krystian 
Szumilas, Radosław Szumilas, Mateusz Widłak, 
Łukasz Marek, Przemysław Muter, Andrzej Wi-
dłak, Józef Grzybczyk, Wiesław Szumilas, Stani-
sław Misterka, Marian Szumilas, Wacław Łuź-
niak, Henryk Barański.

W gronie zasłużonych, „emerytowanych” stra-
żaków są natomiast: Andrzej Widłak senior, Bo-
lesław Bomba, Henryk Nowak, Stefan Szumilas, 
Stanisław Cabaj, Józef Parlak.

Do wieczności odeszli druhowie: Tadeusz Bu-
gajski, Władysław Mucha, Edward Mucha, Bole-
sław Łyczek, Mieczysław Kopeć, Marian Ryczek, 
Bronisław Cieloch, Stanisław Kozioł, Stanisław 
Szumilas, Tadeusz Mucha, Stanisław Krupa, 
Edward Łuźniak, Roman Półtorak, Jan Marek, 
Stanisław Marek, Stanisław Pazur, Jan Pazur, Piotr 
Gawełek, Stefan Rumas, Eugeniusz Misterka, Eu-
geniusz Mucha, Władysław Ruta syn Izydora, 
Władysław Ruta syn Zdzisława.

Jarosław Szumilas z OSP Ksany w poczcie sztandarowym 
podczas uroczystości z okazji Święta 11 listopada; 2011 rok.
♦
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OSp miStrzOwice

Rok powstania: 1964
Liczba członków: 15
Mistrzowice 24, tel. (41) 35-18-365 (wicepre-
zes) 

Prezes: Wojciech Dzięcioł
Wiceprezes: Michał Książek
Naczelnik: Marcin Kryca
Skarbnik: Paweł Książek
Sekretarz: Dariusz Grzesik

Ochotnicza Straż Pożarna w Mistrzowicach zo-
stała założona w 1964 roku przez Adama Stokło-
sę, Stefana Adamczyka, Tadeusza Grudnia, Jana 
Krycę, Tadeusza Dzięcioła, Tadeusza Ozgę, Tade-
usza Koguta, Henryka Pitułę, Stanisława Jachnę, 
Włodzimierza Kozła, Wiesława Rybę oraz Józefa 
Grędę.

Naczelnikiem jednostki został Adam Stokłosa 
a na jego zastępcę wyznaczono Stefana Adamczy-
ka. Woźnicami natomiast byli: Tadeusz Grudzień 
i Jan Dzięcioł. Powozili oni zaprzęgiem konnym, 
którym w owym czasie druhowie udawali się do 
akcji. Na wozie, oprócz miejsca dla fajermanów, 
znajdował się także niezbędny sprzęt gaśniczy, 
m.in. motopompa, węże, drabina, bosaki, toporki 
i inne akcesoria.

Z czasem wóz konny został zastąpiony ciągni-
kiem z przyczepką, gdyż w 1970 roku Tadeusz 
Grudzień kupił do swojego gospodarstwa traktor, 
który użyczał również na potrzeby straży.

Z racji tego, iż jednostka nie miała swojej sie-
dziby, spotkania organizacyjne odbywały się  
w prywatnych domach. Sprzęt również był prze-
chowywany w gospodarstwach – u panów Pietru-
chy i Kardasia.

W pierwszym rzędzie od lewej: Janusz Dubaj, Henryk Kryca, Czesław Dzięcioł, Krzysztof Książek, Tadeusz Dzięcioł; w drugim 
rzędzie: Marcin Kryca, Michał Książek, Rafał Kański, Łukasz Kryca, Marian Grzesik.
♦
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Remiza w Mistrzowicach stanęła w 1984 roku. 
Był to efekt wspólnej, wytężonej pracy strażaków i 
mieszkańców wsi. W budynku przewidziano m.in. 
pomieszczenie na spotkania druhów z możliwo-
ścią zorganizowania również zebrań wiejskich i 
imprez kulturalno-oświatowych, a także pomiesz-
czenie na sprzęt gaśniczy.

Na przestrzeni lat strażacy z Mistrzowic bra-
li udział w kilkunastu akcjach ratując dobytek 
mieszkańców regionu. Były to przeważnie wyjaz-
dy do gaszenia stodół i innych budynków gospo-
darczych. W 1999 roku natomiast druhowie udali 

się do likwidacji, na szczęście niewielkiego poża-
ru lasu, który znajduje się niedaleko ich miejsco-
wości.

Druhowie z Mistrzowic znani są ze swojego za-
angażowania na rzecz wsi, parafii i gminy. Obecni 
są na wszystkich ważniejszych uroczystościach ko-
ścielnych takich jak: odpust parafialny, Boże Ciało, 
święta wielkanocne, itp. Dostojnie prezentują się 
także podczas imprez patriotycznych i strażackich 
oraz chętnie pomagają w pracach społecznych wy-
konywanych na rzecz dobra wspólnego.

Niezłe wyniki odnotowują też podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, jak 
również w turnieju piłki siatkowej o puchar wójta 
gminy Opatowiec, podczas którego w 2011 roku 
wywalczyli 1 miejsce.

W działalność strażacką i społeczną w Mistrzo-
wicach angażują się obecnie druhowie: Wojciech 
Dzięcioł, Michał Książek, Marcin Kryca, Paweł 
Książek, Dariusz Grzesik, Wiesław Ryba, Henryk 
Kryca, Czesław Dzięcioł, Rafał Kański, Rafał Grze-
sik, Łukasz Kryca, Marian Grzesik, Stanisław Szy-
mański, Janusz Dubaj, Krzysztof Książek.

Swoich młodszych kolegów w strażackim fachu 
wspierają zasłużeni członkowie – seniorzy: Tade-
usz Grudzień, Tadeusz Dzięcioł, Henryk Pituła 
oraz Wiesław Grzywna.

Obecni druhowie z szacunkiem i czcią wspo-
minają swoich kolegów, którzy odeszli już do nie-
biańskich zastępów św. Floriana. W tym gronie są 
już strażacy: Adam Stokłosa, Henryk Mącznik, Jan 
Kryca, Tadeusz Kogut, Henryk Niedźwiedź, Tade-
usz Ozga, Stanisław Jachna, Alfred Karwat, Stani-
sław Kardaś, Roman Ryba, Włodzimierz Kozioł.

Niektórzy z założycieli strażackiej jednostki w Mistrzo-
wicach, od lewej stoją: Adam Stokłosa, Stefan Adamczyk, Ta-
deusz Dzięcioł, Alfred Karwat, Leszek Dusza i Włodzimierz 
Kozioł; koniec lat 60.

♦

Zarząd OSP Mistrzowice, od lewej: prezes –Wojciech Dzię-
cioł, wiceprezes – Michał Książek, naczelnik – Marcin Kryca, 
skarbnik – Paweł Książek, sekretarz – Dariusz Grzesik.

♦

Wójt Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gmi-
ny Michał Szczerba z drużyną siatkarską reprezentującą OSP 
Mistrzowice w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Opatowiec, 
drużyna w składzie: Rafał Kański, Walter Bober, Wojciech 
Dzięcioł, Dariusz Grzesik, Rafał Grzesik, Jarosław Tomal, Piotr 
Grzywna, Łukasz Kryca; 2011 rok.

♦



– 221 –

Gmina Opatowiec

OSp OpatOwiec

Rok powstania: 1888
Liczba członków: 30
Opatowiec, ul. Targowa 3, tel. (41) 35-18-076 
(prezes)

Prezes: Ryszard Kłos
Wiceprezes: Zdzisław Korzec
Naczelnik: Jarosław Gwóźdź
Zastępca naczelnika: Piotr Gwóźdź
Skarbnik: Zygmunt Dybała
Sekretarz: Marek Jakubowski
Gospodarz: Jerzy Sroga
Członek zarządu: Alfred Żydowski

Opatowiec od najdawniejszych czasów wpisu-
je się w historię Polski. Tereny te nawiedzane były 
przez misjonarzy przed oficjalnym chrztem Pol-
ski. Dogodne położenie u zbiegu Dunajca i Wisły 
oraz traktów lądowych, wzdłuż rzek, rozwój rze-
miosła, powstanie grodów i osad targowych spo-

wodowało, że Opatowiec już w XI wieku stał się 
poważnym ośrodkiem wymiany handlowej. Dzieje 
miejscowości związane są nierozerwalnie z opac-
twem tynieckim. Król Bolesław Śmiały uposażył 
opactwo Benedyktynów miejscowością będącą 
bogatą osadą targową, którą później nazwano Opa-
towiec. Jak podają archiwalne dokumenty chętnie 
przebywali tu Piastowie i Jagiellonowie. Kazimierz 
Wielki odbywał kurację po niefortunnym upadku 
z konia na polowaniu w lasach sandomierskich,  
a Kazimierz Jagiellończyk udzielał posłuchania po-
słom weneckim i perskim. Wiek XVII to powolny 
zmierzch Opatowca, a zniszczenie go podczas na-
jazdu szwedzkiego spowodowało, że nie odzyskał 
już dawnego znaczenia.

W czasie powstania styczniowego w 1863 roku 
w pobliżu Opatowca powstańcy pod dowództwem 
gen. Mariana Langiewicza stoczyli krwawą bitwę 
z wojskami carskimi. W odwecie za sprzyjanie 
powstańcom, rząd carski pozbawił Opatowiec w 

Siedzą od lewej: Jerzy Sroga, Stanisław Kozanecki, Edward Rutkowski, Edward Gwóźdź, Ryszard Kłos, Zygmunt Dybała, Jerzy Zu-
wała, Wiesław Gwóźdź; stoją od lewej: Piotr Gwóźdź, Michał Moskwa, Michał Rutkowski, Daniel Jakubowski, Ryszard Sroga, Jarosław 
Gwóźdź, Ryszard Porada, Alfred Żydowski, Mariusz Rutkowski, Marian Kulpa, Zdzisław Korzec.

♦
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1869 roku praw miejskich. W tym okresie miejsco-
wość była świadkiem licznych klęsk żywiołowych, 
spowodowanych wybuchem masowych pożarów. 
Przyczyny tych zdarzeń leżały w pierwszym rzędzie 
w lokalnych warunkach budownictwa, wyłącznie 
drewnianego. W razie wybuchu najmniejszego 
pożaru, przy braku należytej obrony miejscowość 
stawała się doskonałym obiektem niszczycielskiej 
siły ognia.

W okresie tym na tutejszym terenie nie było or-
ganizacji zajmującej się gaszeniem pożarów, dlatego 
też około 1874 roku z inicjatywy grupy mieszkań-
ców zostały założone zalążki dzisiejszej Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Pierwszymi pionierami tej organizacji byli: 
Wawrzyniec Pietraszewski, Józef Zając, Andrzej 
Piaskiewicz i Jan Juszyński. Ludzie Ci swą nie-
zmordowaną pracą, polegającą na propagowaniu 
idei pożarniczej zachęcali mieszkańców do ofi-
cjalnego wystąpienia wobec władz administracji 
carskiej z prośbą o udzielenie pozwolenia na za-
łożenie straży ogniowej, na wzór już istniejących 
w dużych ośrodkach przemysłowych. O powsta-
niu pierwszych struktur straży około 1874 roku 
świadczyły zeznania już nieżyjących mieszkań-
ców, ponieważ cała dokumentacja spłonęła w 
czasie pacyfikacji Opatowca. Świadectwa ludzi 
oparte były na podstawie istniejącej remizy (szo-
py strażackiej) i znajdujących się w niej dwóch 
sikawek ręcznych, beczki na podwoziu oraz dużej 
beczki na dużych kołach, na której była wybita 
data „1874”.

Jednak po weryfikacji dokumentów, znajdują-
cych się zarówno w Zarządzie Głównym ZOSP RP, 
jak również w dokumentach historycznych zgro-
madzonych się w oddziale wojewódzkim ZOSP 
RP w Kielcach przyjęto za ostateczną datę powsta-
nia OSP w Opatowcu rok 1888.

Do 1914 roku naczelnikiem straży był Jan Ju-
szyński – sekretarz gminy, który zginął właśnie w 
1914 roku rozstrzelany przez Austriaków. W okre-
sie I wojny światowej wskutek ciągłego przemar-
szu wojsk, straż ulegała dezorganizacji, natomiast 
działalność gaśnicza realizowana była w ramach 
tzw. pogotowia ratunkowego, wyznaczanego przez 
miejscowego sołtysa na sygnał kościelnego dzwo-
nu. Po odzyskaniu niepodległości, żołnierze–stra-
żacy po powrocie z frontu zamienili mundur woj-
skowy na strażacki wnosząc dyscyplinę wojskową 
i doświadczenie.

W 1919 roku skład zarządu był następujący: 
prezes – Tomasz Pluciński, naczelnik – Sergiusz 
Pietraszewski, gospodarz – Stanisław Rydlewski. 
Od 1924 roku władze OSP tworzyli: Józef Lesz-
czyński (aptekarz), Wojciech Bartosik i Kazimierz 
Waglowski. W 1931 roku prezesem został Kazi-
mierz Madej, na co dzień kierownik miejscowej 
szkoły. Fundusze na działalność zdobywano po-
przez składki od członków wspierających, jednak 
najwięcej środków uzyskiwano dzięki organizacji 
zabaw tanecznych, loterii fantowych, przedsta-
wień. Dzięki tym wpływom zakupiono mundury, 
sprzęt strażacki, wybudowano remizę w miejscu, 
gdzie dzisiaj znajduje się park, a następnie przebu-
dowano i przeniesiono na plac, gdzie obecnie mie-
ści się Dom Kultury. W tej remizie odbywały się 
zebrania, szkolenia, przedstawienia – obiekt służył 
całemu społeczeństwu Opatowca i okolicznych 
wsi.

Zabytkowa sikawka z 1915 roku.♦

Uroczystości 50-lecia OSP w Opatowcu, rys historyczny 
jednostki przedstawia Maria Kłos – matka obecnego prezesa 
straży; 1960 rok.

♦
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W 1930 roku odbyło się poświęcenie i przeka-
zanie jednostce sztandaru ufundowanego przez 
mieszkańców, a „chrzestnymi” byli Józefa Rumas 
i Józef Leszczyński. Sztandar ten zachował się do 
dnia dzisiejszego, również dzięki temu, że w czasie 
II wojny światowej był przechowywany przez na-
czelnika Włodzimierza Zossela. 

Działania wojenne nie oszczędziły Opatowca. 
Szczególnie dotkliwe straty poniósł w czasie pacy-
fikacji 29 lipca 1944 roku – na skutek represji hi-
tlerowskiej, za pomoc okazaną partyzantom przez 
miejscową ludność. W tym dniu Niemcy spalili 
około 60% zabudowań oraz zamordowali 30 osób, 
w tym partyzantów i strażaków. Niestety miejscowi 
druhowie nie mogli brać udziału w akcji gaszenia 
płonących domów. Od 1936 roku do końca II woj-
ny światowej w skład zarządu wchodzili: Włady-

sław Madej (lekarz), Józef Leszczyński (aptekarz), 
Jan Marecki, Lucjan Skrzyński, Jan Ostrowski, 
Włodzimierz Zossel i Stanisław Steinhof.

Po okupacji, tak jak cały naród polski, mieszkań-
cy Opatowca stanęli do odbudowy swojej miejsco-
wości. Straż dokonała wyboru nowych władz. Pre-
zesem został Lucjan Skrzyński, naczelnikiem – Jan 
Cugowski, gospodarzem – Tomasz Kasza. Zasługą 
m.in. tych ludzi było wydźwignięcie z ciężkiej sytu-
acji materialnej straży, zaopatrzenie w odpowiedni 
sprzęt i stworzenie warunków do dalszego rozwoju 
jednostki. W ciągu następnych lat uzupełniano za-
rząd nowymi członkami; i tak w latach 1949–57 w 
jego skład wchodzili: Roman Witek, Jan Marecki, 
Stanisław Steinhof i Włodzimierz Zossel.

W latach 1957–62 jednostce przewodzili: prezes 
– Józef Czaja, naczelnik – Bolesław Zawartka, gospo-
darz – Jan Marecki, skarbnik – Zygmunt Dybała.

Rok 1965 to bardzo ważna data w historii miej-
scowej OSP – oddana została do użytku nowa re-
miza, która po późniejszej rozbudowie (powstała 
wieża) służy ochotnikom do dziś. Dzięki staraniom 
zarządu OSP, 17 sierpnia 1966 roku przyjechał do 
Opatowca piękny czerwony samochód strażacki 
Star, prowadzony przez Jana Janowskiego. Obecnie 
auto służy ochotnikom z Rzemienowic. Do chwili 
pozyskania pojazdu bojowego, sprzęt do akcji wo-
zili druhowie wojskowym gazikiem otrzymanym 
w 1958 roku z jednostki wojskowej w Krakowie. 
Wcześniej za środek transportu służył zaprzęg kon-
ny powożony najczęściej przez Izydora Piaskiewi-
cza syna Andrzeja, Mieczysława Plucińskiego lub 
Józefa Łabuza.

Pierwszy sztandar z 1930 roku.♦

Otwarcie Szko-
ły Podstawowej w 
Opatowcu, stoją od 
lewej: Bolesław Za-
wartka – naczelnik 
OSP, Stefan Witkoś, 
Mirosław Kowalski, 
Franciszek Leżoń; 
1960 rok.

♦

Pierwszy pojazd OSP Opatowiec otrzymany od jednostki 
wojskowej z Krakowa; podczas uroczystego poświęcenia i prze-
kazania na Rynku w Opatowcu „chrzestnymi” wozu byli: ks. 
Paweł Widerski – proboszcz parafii, Józef Leszczyński – magi-
ster farmacji i Eryk Szyposz – lekarz; październik 1958 roku.

♦
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W 1973 roku z udziałem władz wojewódzkich i 
powiatowych odbyła się uroczystość nadania jed-
nostce nowego sztandaru. Zarząd stanowili wtedy: 
Franciszek Drapała (prezes), Włodzimierz Zossel 
(naczelnik), Stanisław Steinhof (zastępca naczel-
nika), Zenon Salamon (sekretarz), Zygmunt Dy-
bała (skarbnik), Tadeusz Ledwich (gospodarz). 
Członkami OSP byli także: Stanisław Budzikowski, 
Franciszek Grudzień, Edward Gwóźdź, Jan Janow-
ski, Henryk Cugowski, Mirosław Kowalski, Feliks 
Krupa, Stanisław Kozanecki, Mieczysław Kurek, Je-
rzy Kurzyński, Mieczysław Lachowicz, Władysław 
Nowak, Zenon Misiakiewicz, Mieczysław Pluciń-
ski, Izydor Piaskiewicz, Krzysztof Porada, Edward 
Rutkowski, Adam Steinhof, Mieczysław Witkoś, 
Tadeusz Witek, Stefan Witkoś, Jan Woźniak i Jan 
Wiśniewski.

W 1974 roku, zgodnie ze wcześniejszymi dany-
mi o powstaniu jednostki, obchodzono uroczyście 
100-lecie OSP. Sztandar został wtedy odznaczony 
Złotym Znakiem Związku.

W latach 80. i na początku lat 90. w skład zarządu 
wchodzili następujący druhowie: Zenon Misiakie-
wicz, Marian Gliński, Jan Woźniak, Julian Olszewski, 
Adam Steinhof, Zdzisław Korzec, Zygmunt Dyba-
ła, Franciszek Drapała, Henryk Gugowski, Ryszard 
Kłos, Jarosław Gwóźdź, Mariusz Rutkowski, Wacław 
Budzikowski. Funkcję przewodniczącego komisji 
rewizyjnej pełnił Mieczysław Kurek, a prezesem za-
rządu gminnego OSP w tym czasie był Edward Rut-
kowski.

Rok 1989 to kolejna ważna data dla jednost-
ki. Dzięki staraniom zarządu OSP, komendanta 
gminnego Edwarda Rutkowskiego i naczelnika 
gminy Henryka Barańskiego, przy dużym wspar-
ciu komendantów rejonowych PSP w Kazimie-
rzy Wielkiej – płk. poż. Jana Gajewicza i mjr poż. 
Mariana Stoczkiewicza wjechał do wyremonto-
wanej strażnicy nowy wóz bojowy Star 266-GBH 
2/8 który służy ochotnikom do dnia dzisiejszego.  
Od 1995 roku jednostka w Opatowcu włączona jest 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Uczestnictwo w systemie dało OSP prestiż, moż-
liwość zakupu nowoczesnego sprzętu, ale nałożyło 
również nowe odpowiedzialne zadania. Zarząd re-

120-lecie OSP w Opatowcu, od lewej: wójt gminy Opato-
wiec, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP – Henryk 
Barański oraz prezes OSP Opatowiec, członek prezydium za-
rządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach – Ry-
szard Kłos; 2008 rok.

♦

Podczas uroczystego nadania sztandaru przemawia pre-
zes OSP – Franciszek Drapała, z prawej komendant powiato-
wy Straży Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej – ppłk poż. Jan 
Gajewicz, obok komendant wojewódzki Straży Pożarnych w 
Kielcach – płk poż. Jan Nowak; 1973 rok.

♦
Nadanie jednostce sztandaru, pierwszy z lewej naczel-

nik Zenon Misiakiewicz, drugi – komendant gminny Wło-
dzimierz Zossel, chorąży – Stefan Witkoś, dalej: Mieczysław 
Kurek – przewodniczący komisji rewizyjnej, obok prezes OSP 
– Franciszek Drapała; 1973 rok.

♦
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prezentowali w tym czasie druhowie: prezes – Ry-
szard Kłos, wiceprezesi – Zdzisław Korzec i Adam 
Steinhof, naczelnik – Jarosław Gwóźdź, sekretarz 
– Marek Jakubowski, skarbnik – Zygmunt Dybała, 
gospodarz – Alfred Żydowski. Zarząd ten działał 
w tym składzie aż do 17 czerwca 2008 roku, kiedy 
to miała miejsce przedwczesna śmierć wiceprezesa 
Adama Steinhofa. 

Wróćmy jeszcze do historii. W latach 1946–62 
przy OSP działało koło teatralne prowadzone przez 
Marię Temiro. Należeli do niego m.in.: Tadeusz 
Ledwich, Leon Pietraszewski, Bolesław Cegielski, 
Stefan Remer, Bogdan Schabowski, Barbara Dio-
nizy, Irena Solecka, Leopold Romanowski, Maria 
Orłowska (Kłos), Maria Rydlewska, Andrzej Ku-
rzyński, Jan Cugowski, Wiktor Madej, Pelagia Ba-
nia, Józef Piaskiewicz, Emilia Kułaga, Jan Marecki, 

Witold Szczytowski i Czesław Sroga. W repertu-
arze był m.in. spektakl „Grube Ryby” Michała Ba-
łuckiego. Siedzibą grupy teatralnej był drewniany 
budynek, w którym mieściła się sala widowiskowa 
i kino. Stał on w miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
Dom Kultury. Organizowano także zabawy tanecz-
ne i loterie fantowe.

Pierwszy sztandar ufundowali mieszkańcy Opa-
towca w 1930 roku, drugi nadano jednostce w 1973 
roku, a trzeci druhowie otrzymali od społeczności 
Opatowca i Podskala z okazji 120-lecia istnienia 
OSP. Uroczystość miała miejsce w 2008 roku.

Druhowie zawsze byli aktywni w swojej miejsco-
wości i samorządzie. W latach 1973-2010 funkcję 
przewodniczącego, najpierw Gminnej Rady Naro-
dowej, a potem Rady Gminy w Opatowcu pełni-
li – kolejno – strażacy: Zygmunt Dybała, Ryszard 
Kłos i Andrzej Malec.

Wręczenie jedno-
stce nowego sztanda-
ru; 2008 rok.

♦

Jednostka z Opatowca podczas obchodów Święta Niepod-
ległości w stolicy gminy; 11 listopada 2011 roku.
♦

Wójt Sławomir Kowalczyk podczas Święta Niepodległości 
przy pomniku Józefa Piłsudskiego nad Wisłą w Opatowcu; 11 
listopada 2011 roku.

♦
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Poza Starem-266 GBH 2/8, w remizie znajdują 
się także 2 motopompy PO-5, trzy pompy szlamo-
we, 2 agregaty prądotwórcze, piła do drewna Stihl, 
4 aparaty tlenowe. Z najważniejszych akcji ratow-
niczo-gaśniczych należy wymienić gaszenie po-
żarów lasów w Olkuszu i Kuźni Raciborskiej, do 
których doszło w 1992 roku oraz udział druhów 
w akcjach powodziowych w Sandomierzu w 2010 
i 2011 roku. W tym drugim przypadku kataklizm 
został wywołany przez „oberwanie” chmury. Star-
si strażacy wspominają trudną akcję ratunkową 
podczas powodzi w 1974 roku. Żywioł odciął 
wówczas drogę do mieszkanki Nowopola (miej-
scowość z drugiej strony Wisły). Strażacy krypą 
popłynęli po chorą kobietę i szczęśliwie dowieźli 
ją do Opatowca. Podczas tej powodzi musieli tak-
że ewakuować ludzi i zwierzęta w Chwalibogowi-
cach i Senisławicach. 

Druhowie brali udział także w zawodach spor-
towo-pożarniczych, a największym sukcesem było 
zajęcie II miejsca podczas wojewódzkich rozgry-
wek w Kielcach, w 1992 roku.

Warto wspomnieć, że prezes Ryszard Kłos jest 
członkiem prezydium zarządu oddziału wojewódz-
kiego ZOSP RP w Kielcach, a naczelnik Jarosław 
Gwóźdź pełni funkcję komendanta gminnego OSP 
w Opatowcu.

Aktualnie jednostkę tworzą: Ryszard Kłos, Zdzi-
sław Korzec, Jarosław Gwóźdź, Piotr Gwóźdź, 
Marek Jakubowski, Alfred Żydowski, Jerzy Sroga, 
Zygmunt Marzec, Marian Kulpa, Ryszard Porada, 
Łukasz Lesiak, Marek Jakubowski, Daniel Jaku-
bowski, Marcin Żydowski, Jerzy Zuwała, Mariusz 

Rutkowski, Tomasz Rutkowski, Michał Rutkowski, 
Robert Ceś, Benedykt Ceś, Tomasz Siwy, Sebastian 
Zbertek, Przemysław Janowski, Stanisław Kozanec-
ki, Michał Moskwa, Grzegorz Remer, Arkadiusz 
Zuwała, Michał Dębski, Grzegorz Żydowski, Ry-
szard Sroga.

Honorowymi członkami straży są: Jan Woźniak, 
Mieczysław Kurek, Edward Gwóźdź, Zygmunt Dy-
bała, Marian Gliński, Edward Rutkowski, Andrzej 
Malec, Wiesław Gwóźdź.

Wielu z druhów służy dziś już w niebiańskich 
zastępach św. Floriana. W tym gronie są m.in.: To-
masz Pluciński, Sergiusz Pietraszewski, Stanisław 
Rydlewski, Józef Leszczyński, Wojciech Bartosik, 
Kazimierz Waglowski, Kazimierz Madej, Włady-
sław Madej, Jan Marecki, Lucjan Skrzyński, Jan 
Ostrowski, Włodzimierz Zossel, Stanisław Steinhof, 
Jan Cugowski, Tomasz Kasza, Roman Witek, Józef 
Czaja, Bolesław Zawartka, Izydor Piaskiewicz, Mie-
czysław Pluciński, Józef Łabuz, Tadeusz Ledwich, 
Zenon Misiakiewicz, Franciszek Drapała, Wincenty 
Orłowski, Henryk Cugowski, Adam Steinhof, Julian 
Olszewski, Zenon Salamon, Stanisław Budzikow-
ski, Władysław Nowak, Franciszek Grudzień, Jan 
Janowski, Mirosław Kowalski, Feliks Krupa, Jerzy 
Kurzyński, Mieczysław Lachowicz, Tadeusz Witek, 
Stefan Witkoś, Mieczysław Witkoś, Jan Wiśniewski, 
Wacław Budzikowski, Jan Kolarz, Krystian Porada, 
Bolesław Kozioł, Józef Wojciechowski, Władysław 
Cichoń, Zygmunt Gondek, Stefan Zuwała, Mieczy-
sław Charzewski, Bolesław Cegielski, Lucjan Pia-
skiewicz, Konrad Witkoś, Zygmunt Sroga, Zdzisław 
Sroga, Jan Lizak, Ludwik Dusza, Jan Krupiński.

Rada Sołecka Podskala – fundatorzy sztandaru OSP w 2008 
roku, stoją od lewej: Adam Pituła, Janusz Nowak, Zdzisław Ko-
rzec, Zdzisław Niedziela.

♦

Rada Sołecka Opatowca – fundatorzy sztandaru OSP w 2008 
roku, stoją od lewej: Roman Wdowiak, Sabina Minior, Alfred Mi-
nior, Marian Gliński.

♦
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OSp rOGów

Rok powstania: 1969
Liczba członków: 22
Rogów, tel. 604 062 168 (prezes)

Prezes: Mieczysław Boksa
Wiceprezes: Roman Leżoń
Naczelnik: Piotr Kmiecik
Zastępca naczelnika: Artur Bacharz
Skarbnik: Robert Kmiecik
Sekretarz: Stanisław Mysiak
Gospodarz: Roman Szabla

Pierwsze wzmianki o Rogowie pochodzą z 
XV wieku, kiedy należał on do rodu Hińczów 
(Hinczków), podskarbich królewskich. Miejsco-

wy kościół ufundował podskarbi królewski Hin-
ko (Hinczko) z Rogowa. W późniejszym okresie 
dziedzicem wsi był Eustachy Sprowski herbu Od-
rowąż. Dziesięcinę o wartości 10 grzywien opła-
cano z łanów kmiecych biskupstwu krakowskie-
mu. Dziesięcinę folwarczną o wartości 3 grzywien 
oddawano plebanowi w Opatowcu.

Według rejestru poborowego powiatu wiślic-
kiego z XVI wieku Rogów był własnością kasz-
telana sandomierskiego. Miał 6 osad, 4 łany, 3 
zagrodników z rolą, 2 komorników, 1 biednego i 
1 rybaka. W połowie XVI wieku wieś należała do 
rodu Szafrańców. Oddali oni Rogów pod zastaw 
Włochowi Prosperowi Provanie. Był on gorli-
wym wyznawcą kalwinizmu, a później poglądów 

W pierwszy rzędzie od lewej: Mieczysław Boksa, Tomasz Mysiak, Piotr Kmiecik, ks. Wiktor Mentel, Marek Kawka, Stanisław 
Mysiak; w drugim rzędzie od lewej: Andrzej Grudzień, Rafał Szabla, Roman Szabla, Artur Bacharz, Mieczysław Zys.
♦
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Fausta Socyna. Wspólnie z Szafrańcami Provana 
przekształcił miejscowy kościół parafialny w zbór 
ariański. W 1562 roku w Rogowie odbył się zjazd 
przywódców ruchu antytrynitarskiego.

W XVII wieku wieś przeszła na własność rodu 
Firlejów, którzy znieśli zbór. W 1751 roku ówcze-
sny właściciel Rogowa, podkanclerzy koronny, 
biskup przemyski Michał z Granowa Wodzicki, 
w miejsce mocno zniszczonego drewnianego ko-
ścioła z XV wieku, ufundował nowy. Świątynia 
dotrwała do 1932 roku, kiedy to strawił ją pożar.

Patrząc więc na dzieje miejscowości, tutejsza 
straż pożarna ma stosunkowo krótką historię.

Podczas zebrania wiejskiego w grudniu 1969 
roku zabrał głos komendant gminny OSP w 
Opatowcu Włodzimierz Zossel, który zapro-
ponował, aby w Rogowie utworzono jednostkę.  
W tym celu podjęto stosowną uchwałę oraz spo-
rządzono listę chętnych do wstąpienia w szeregi 
OSP. W ich gronie byli: Henryk Ciężkowski, Jan 
Kozioł, Jan Madej, Roman Leżoń, Włodzimierz 
Czyżyk, Jan Bacharz, Stanisław Mysiak, Zenon 
Gibuła, Czesław Kmiecik, Władysław Kawka, Jó-
zef Kowalski, Józef Zys, Stanisław Zięba, Bolesław 
Skowron, Włodzimierz Kochan i Julian Wojcie-
chowski.

W trakcie kolejnego zebrania został wyłoniony 
pierwszy zarząd jednostki. W jego skład weszli: 
Józef Kowalski – prezes, Henryk Ciężkowski – 
naczelnik, Józef Zys – skarbnik, Stanisław Mysiak 

– sekretarz, Julian Wojciechowski – gospodarz, 
Władysław Kawka – woźnica. Po upływie dwóch 
lat nastąpiły zmiany w kierownictwie straży. Pre-
zesem został Józef Kowalski, naczelnikiem – Sta-
nisław Zięba, sekretarzem – Stanisław Mysiak, 
gospodarzem – Julian Wojciechowski, a skarbni-
kiem – Józef Zys.

W 1970 roku podjęto decyzję o budowie Domu 
Strażaka. W tym celu zawiązany został komitet 
budowy, który tworzyli: Wacław Zachariasz (kie-
rownik szkoły podstawowej w Rogowie), Katarzy-
na Bajka (nauczycielka) oraz członkowie zarządu 
OSP. Po trzech latach wytężonej pracy, ukończono 
inwestycję. Równocześnie w Rogowie wybudowa-
no także inny ważny element infrastruktury stra-
żackiej – zbiornik przeciwpożarowy. Dzisiaj jednak 
już nieistniejący, ze względu na wybudowaną sieć 
wodociągową zbiornik został zasypany. Kolejnym 
przedsięwzięciem był zakup dla jednostki sztan-
daru. Został on ufundowany przez mieszkańców 
oraz sponsorów na 10-lecie istnienia OSP, a uro-
czystości miały miejsce w 1979 roku.

Sukcesywnie miejscowa formacja pozyskuje 
sprzęt gaśniczy. W chwili obecnej posiada moto-
pompę M-800 z 1981 roku. Dodatkowo na stanie jest 
pompa szlamowa oraz komplet kapoków i innych 
akcesoriów pływackich, gdyż OSP w Rogowie pre-
tenduje do roli jednostki ratownictwa wodnego. W 
tym celu większość druhów przeszła odpowiednie 
szkolenie, a nawet członkowie straży reprezentowali 

Murowany kościół p.w. Nawiedzenia NMP z 1934 roku 
wybudowany w miejsce drewnianej świątyni z 1751 roku, 
zniszczonej w pożarze w 1932 roku; obok kościoła znajduje się 
murowana, barokowa dzwonnica z XVIII wieku.

♦

Pozostałości zespołu dworskiego z XVII wieku, zniszczo-
nego w 1944 roku; na pierwszym planie ruiny zabudowań go-
spodarczych oraz neorenesansowa baszta. 

♦
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OSP na X Otwartych Mistrzostwach Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na 
Wodzie, które odbyły się w sierpniu 2011 roku na 
Chańczy. W gronie 50 startujących ekip, druhowie z 
Rogowa zajęli 22 miejsce, a trzeba pamiętać, że byli 
tam debiutantami.

W prawdziwej wodnej akcji ratowniczej stra-
żacy na szczęście nie musieli jeszcze brać udziału. 
Na przestrzeni lat przyszło im jednak zmagać się 
z innymi zagrożeniami. Głównie były to pożary 
budynków gospodarczych w Rogowie, Wyszo-
grodzie i innych okolicznych miejscowościach. 
Najpoważniejszy pożar miał miejsce w 2001 roku 
w Rogowie, kiedy zapalił się budynek mieszkalny 
– była szkoła, a zarazem dawne czworaki dwor-
skie. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, ale 
obiekt spalił się całkowicie.

Bolączką w służbie jest fakt, iż jednostka w Ro-
gowie nigdy nie posiadała pojazdu gaśniczego. Do 
pożaru zatem jeżdżono prywatnymi samochodami 
lub wypożyczano je od gospodarzy. Między innymi 
dzięki temu zaangażowaniu, ale również w uznaniu 
innych zasług, w 2010 roku otrzymał on od zarzą-
du oddziału gminnego ZOSP RP w Opatowcu list 
pochwalny za aktywną działalność w straży.

Członkowie jednostki w Rogowie na bieżąco 
dbają o swoje mienie. W ostatnich latach zmo-
dernizowali remizę, wymieniając pokrycie da-
chowe, stropy, okna. Wyremontowano także ła-
zienki i uporządkowano teren wokół budynku. 
Nieopodal remizy powstała także wiata, która 
wykorzystywana jest podczas organizacji różno-
rodnych imprez. W planach jest jeszcze m.in. re-
mont kuchni, dokończenie budowy ogrodzenia, 
zakup samochodu strażackiego. Druhowie wie-
rzą, że przy dobrej współpracy z mieszkańcami i 

Delegacja z OSP Rogów podczas uroczystości przekazania 
sztandaru jednostce w Przemykowie, na pierwszym planie na-
czelnik Jan Bacharz, za nim od lewej: Marek Kawka, Roman 
Leżoń i Roman Szabla; koniec lat 80.

♦

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rogowie; koniec 
lat 70.
♦

Druhowie z Rogowa po zawodach w 2000 roku, z przodu 
od lewej: Tomasz Mysiak, Mariusz Brodko, Łukasz Klita, Ar-
tur Bacharz, Piotr Kmiecik; stoją od lewej: Wojciech Salamon, 
Paweł Czyżyk, Stanisław Mysiak – kierowca w OSP, Grzegorz 
Madej i Robert Kmiecik.

♦

Strażacy podczas nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Rogowie: Mieczysław Boksa, Roman Leżoń; 
2008 rok.

♦
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przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy, są w sta-
nie wszystkiego dokonać.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rogowie udzielają się również w pracy na rzecz 
lokalnego społeczeństwa i miejscowej parafii. Co 
roku organizują dożynki parafialne, obecni są 
podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń, jak 
np. odpust, Boże Ciało, Wielkanoc, święta patrio-
tyczne, itp.

Obecną historię straży w Rogowie tworzą: Mie-
czysław Boksa, Roman Leżoń, Piotr Kmiecik, Ar-
tur Bacharz, Robert Kmiecik, Stanisław Mysiak, 
Roman Szabla, Mieczysław Zys, Marek Kawka, 
Ryszard Słabiak, Tomasz Mysiak, Roman Zuwała, 

Mateusz Słabiak, Ireneusz Jachna, Roman Jachna, 
Daniel Kmiecik, Rafał Szabla, Mirosław Szabla, 
Andrzej Grudzień, Piotr Boksa, Marek Jagielnik, 
Leszek Toboła.

Na zawsze odeszli ze służby m.in.: Bolesław 
Skowron, Józef Kowalski, Józef Zys, Stanisław 
Zięba, Jan Bacharz, Czesław Kmiecik, Władysław 
Kawka, Henryk Ciężkowski, Jan Kozioł, Zenon 
Gibuła, Julian Wojciechowski, Stanisław Lubera 
oraz Mieczysław Jędryjaszek.

Jedną ze specjalności OSP w Rogowie jest ratownictwo 
wodne; strażacy ze sprzętem, na tle altany obok remizy: Mie-
czysław Boksa, Rafał Szabla, Artur Bacharz, Marek Kawka, 
Piotr Kmiecik, Andrzej Grudzień, Mieczysław Zys, Stanisław 
Mysiak, w środku druhowie: Roman Jachna i Leszek Toboła.

♦
Baszta  w Rogo-

wie z XVII wieku.
♦

Drużyna z Rogowa w składzie Piotr Boksa (przy sterze)  
i Mirosław Szabla podczas X Otwartych Mistrzostw Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na 
Wodzie w Chańczy; 2011 rok.

♦

Druhowie Roman Szabla i Artur Bacharz podcza obcho-
dów Dnia Strażaka w Rogowie; 2011 rok.
♦



– 231 –

Gmina Opatowiec

OSp rzemienOwice

Rok powstania: 1924
Liczba członków: 23, MDP: 8
Rzemienowice 17a, tel. (41) 351-72-26 (prezes)

Prezes: Piotr Sekuła
Wiceprezes: Daniel Ciszewski
Naczelnik: Michał Kupisz
Zastępca naczelnika: Rafał Kogut
Skarbnik: Krzysztof Sobieraj
Sekretarz: Mateusz Sekuła
Gospodarz: Dariusz Krupa

Założenie organizacji strażackiej w Rzemieno-
wicach datuje się na 1924 rok, czyli na okres bardzo 
trudny w dziejach Polski i narodu, który co dopiero 
otrząsnął się z niewoli zaborców. Wokół panowała 
ogromna bieda, domy były drewniane, kryte strze-
chą, co w oczywisty sposób sprzyjało pożarom. 
Nierzadko od pożaru jednego budynku, szybko 

zajmowały się kolejne i w jednym czasie ogień pu-
stoszył dobytek kilkunastu gospodarzy. Utworzenie 
straży miało właśnie zapobiegać takim sytuacjom.  
Podczas zebrania mieszkańców Kazimierz Lis zło-
żył wniosek o utworzenie w Rzemienowicach OSP. 
Pomysł został poparty i w ten sposób jednostka 
rozpoczęła swoją działalność. Na pierwszego ko-
mendanta wyznaczono właśnie Kazimierza Lisa, 
natomiast prezesem został Wincenty Stoksik. W 
szeregi organizacji weszli jeszcze: Jan Fitek, Win-
centy Jakusik, Franciszek Kupisz, Edward Stoksik, 
Jakub Grzybek, Feliks Kłos, Wincenty Ryba i inni. 
Mimo, że druhowie wykazywali ogromne chęci do 
pracy, to jednak nie mieli odpowiedniego poparcia 
w ówczesnej władzy. Brakowało pieniędzy na dzia-
łalność i sprzęt gaśniczy. To jednak nie załamało 
członków organizacji.

Oficjalnej rejestracji OSP dokonano w 1926 
roku. Naczelnikiem nadal był Kazimierz Lis, a na 

Siedzą od lewej: Piotr Sekuła, Michał Kupisz, Stanisław Stasielak, Krzysztof Sobieraj, Stanisław Malec, Jan Ciszewski; stoją od le-
wej: Przemysław Kogut, Piotr Sobieraj, Marcin Sobieraj, Dariusz Krupa, Daniel Ciszewski, Andrzej Krypciak, Marcin Widłak, Stefan 
Ryba, Rafał Sobieraj.

♦
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jego zastępcę powołano Feliksa Kłosa. Do straży 
należało wówczas 13 druhów.

Po wielkich wysiłkach jednostka otrzymała 
pierwszy profesjonalny sprzęt gaśniczy: były to 2 
lekkie bosaki, jeden bosak ciężki oraz 2 tłumice. 
Jednocześnie podczas zebrania wiejskiego uchwa-
lono składki na zakup sikawki ręcznej. Te jednak 
nie wystarczyły, dlatego też zwrócono się o pomoc 
do mieszkańców Rzemienowic, którzy Przebywali 
na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Tam, wielu 
przyjaciół OSP, wśród nich m.in. Jakub Dobroś, Jan 
Pasieka, Jan Misztal, Jan Porada i Stanisław Stok-
sik zorganizowało zbiórkę, a pieniądze przekazano 
straży. Tym sposobem udało się w Warszawie kupić 
wymarzoną sikawkę. 

Z takim wyposażeniem druhowie wystartowa-
li w zawodach rejonowych w Wiślicy, które od-
były się w 1927 roku. W konkursie zajęli wysokie 
miejsce, za co w nagrodę otrzymali 2 odcinki węża 
tłocznego. To jeszcze bardziej rozbudziło apetyty 
strażaków i na następnych zawodach zdobyli już I 
lokatę, za co dostali 6 odcinków węża tłocznego, 2 
drabiny lekkie przystawne, drabinę ciężką oraz dra-
binę Szczerbowskiego. Mimo dobrego wyposaże-
nia, druhom brakowało odpowiednich mundurów. 
Aby je zdobyć zaczęto organizować zabawy ludowe 
i przedstawienia. Odbywały się one w prywatnych 
domach, a wiosną w stodołach. Latem natomiast 
– za zezwoleniem jaśniepana administratora z 
Krzczonowa – zabawy organizowano w lesie. Urzą-
dzenie takiej imprezy nie było jednak proste, gdyż 
strażacy nie dysponowali podłogą ani funduszami 
na ten cel. Dlatego powszechnym zjawiskiem było 
ubijanie klepiska, na którym tańczono. 

Udało się w końcu zdobyć pieniądze na zakup tka-
niny na mundury. Ich uszyciem zajął się sam naczelnik 
Kazimierz Lis, który z zawodu był krawcem. Dodatko-

wo komenda powiatowa Straży Pożarnych w Pińczo-
wie ufundowała druhom z Rzemienowic 13 hełmów 
ochronnych, które zachowały się po dzisiejszy dzień.

Idąc „za ciosem”, zarząd i mieszkańcy wsi posta-
nowili wybudować remizę. Znów z pomocą przy-
szli rodacy ze Stanów Zjednoczonych, dzięki cze-
mu udało się zakupić pustaki, dachówkę oraz inne 
materiały budowlane. W ciągu roku postawiono i 
przykryto budynek strażnicy. 

Z chwilą wybuchu II wojny światowej działal-
ność została zawieszona, jednak udało się druhom 
schować sprzęt strażacki przed Niemcami. Po wy-
zwoleniu powrócono do społecznej służby.

Do pożarów nadal jeżdżono końmi. Zwierząt 
razem z wozami użyczali wówczas Henryk Ciszew-

Druhowie z Rzemienowic w 1927 roku, trzeci z prawej na 
pierwszym planie stoi Kazimierz Lis – pierwszy komendant OSP.
♦

Zabytkowa sikawka ręczna do dzisiaj jest na stanie jed-
nostki.
♦

Motopompa M-400 i ręczna syrena.♦
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ski i Zdzisław Paśmiński, którzy dzięki temu byli 
zwolnieni z tzw. podatku drogowego. W użyciu 
była sikawka ręczna oraz syrena. Sprzęt przetrwał 
do dzisiejszych czasów i jest przez strażaków pie-
czołowicie pielęgnowany. 

W 1958 roku rozebrano remizę, gdyż budynek 
groził zawaleniem. Szybko jednak została wybudo-
wana nowa strażnica. W inwestycję zaangażowała 
się cała wieś, a pieniądze dodatkowo pochodziły z 
organizowanych zabaw i przedstawień.

W 1963 roku na wyposażeniu jednostki znala-
zła się pierwsza motopompa. Od tego momentu 
znacznie zmienił się sposób i tempo przeprowa-
dzania akcji gaśniczych. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii jed-
nostki było nadanie jej sztandaru. Uroczystość 
odbyła się w 1979 roku i połączona była z odzna-
czeniem najbardziej zasłużonych strażaków oraz  
huczną zabawą.

W latach 80. na wyposażeniu jednostki znalazł 
się pierwszy samochód gaśniczy – Nysa. Po kilku-
nastu latach – w 2002 roku druhowie pozyskali jed-
nak inny samochód Stara A26P. Do dzisiaj pojazd 
ten jest „na chodzie” choć liczy sobie już prawie 40 
lat! Strażacy jednak nie myślą oddawać go na złom, 
gdyż prawdopodobnie jest to jedyny tego typu eg-
zemplarz w powiecie kazimierskim i dla druhów 
ma wartość sentymentalną.

Obecnie w OSP Rzemienowice służą: Piotr Se-
kuła, Mateusz Sekuła, Dariusz Krupa, Andrzej 
Krupa, Robert Kogut, Rafał Kogut, Paweł Porada, 
Kamil Kogut, Stanisław Widłak, Marcin Widłak, 
Radosław Widłak, Jan Ciszewski, Jan Porada, Hu-
bert Porada, Karol Porada, Andrzej Krypciak, Ste-
fan Ryba, Michał Kupisz, Łukasz Kobus, Krzysztof 
Sobieraj, Rafał Sobieraj, Daniel Ciszewski i Mariusz 
Ciszewski.

Skład uzupełniają członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej: Przemysław Kogut, Marcin 
Ryba, Paweł Ryba, Piotr Ryba, Marcin Sobieraj, 
Piotr Sobieraj, Krystian Wróbel, Maciej Selwit.

Zasłużeni dla jednostki seniorzy to: Czesław 
Krypciak, Zdzisław Tomala, Marian Chrzanowski, 
Wiesław Porada, Stanisław Kobus, Stanisław Ma-
lec, Jan Niedźwiedź, Stanisław Stasielak, Zdzisław 
Paśmiński.

Do wieczności odeszli już: Kazimierz Lis, Mie-
czysław Kiełbania, Stefan Fitek, Franciszek Fitek, 
Jan Fitek, Władysław Styczeń, Stanisław Ryba, Wła-
dysław Dybała, Władysław Krypciak, Józef Pora-
da, Zygmunt Kogut, Marian Krupa, Jakub Dąbroś, 
Stanisław Wróbel, Edward Porada, Józef Krypciak, 
Edward Stoksik, Stanisław Stoksik, Tadeusz Małas i 
Tadeusz Jakusik.

Hełmy stra-
żackie były jed-
nym z pierwszych 
rekwizytów, któ-
rymi dyspono-
wali druhowie z 
Rzemienowic.

♦

Sztandar jednostki ufundowany w 1979 roku.♦

Stara A26P z 1973 roku OSP Rzemienowice otrzymała od 
kolegów z Opatowca.
♦
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Rok powstania: 1960
Liczba członków: 17
Senisławice 53, tel. (41) 351-84-38 (prezes) 

Prezes: Stefan Małek
Wiceprezes: Grzegorz Rumas
Naczelnik: Lesław Porębski
Zastępca naczelnika: Damian Bugajski
Skarbnik: Radosław Fitek
Sekretarz: Michał Szczepanek

W 1960 roku kilku społeczników z Senisławic 
postanowiło utworzyć tutaj Ochotniczą Straż Po-
żarną.

Podczas zebrania założycielskiego powołano 
do życia również pierwszy zarząd, który pracował 

OSp SeniSławice

w składzie: prezes – Jan Witkoś, naczelnik – Sta-
nisław Kasperek, zastępca naczelnika – Stanisław 
Oksiński, sekretarz – Jan Porębski oraz skarbnik 
– Tadeusz Łabuz.

Do dyspozycji mieli oni budynek wiejski, któ-
ry jednak trzeba było wyburzyć ze względu na zły 
stan techniczny. Niedługo później w Senisławi-
cach wzniesiono nowy Dom Ludowy, w którym 
swoje miejsce znaleźli także strażacy. W tamtym 
czasie na wyposażeniu OSP była sikawka ręczna, 
którą przewożono wozem konnym użyczanym 
przez Stanisława Białego.

W 1975 roku, z okazji 15-lecia istnienia jednost-
ki mieszkańcy ufundowali strażakom sztandar.

Na początku lat 80. na wyposażeniu straży zna-
lazła się motopompa M-800, którą zakupili sami 

W pierwszy rzędzie od lewej: Bartosz Norek, Paweł Biały, Patryk Małek; z tyłu od lewej: Grzegorz Rumas, Stefan Małek, Leszek 
Porębski, Radosław Fitek, Damian Bugajski, Grzegorz Norek.
♦
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druhowie z funduszy OSP. Niestety, często do-
skwierał im brak samochodu gaśniczego, którym 
sprzęt i ludzi można byłoby przewozić na miej-
sce akcji. Do tego celu wykorzystywano prywatne 
ciągniki i samochody. Taki stan rzeczy utrzymał 
się do dzisiaj. Zresztą obecność w sąsiedztwie 
jednostek będących w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym, a także sprawne działania 
komendy powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kazimierzy Wielkiej powodują, iż mniejsze 
jednostki takiej jak w Senisławicach, biorą udział 
w akcjach niezwykle rzadko. Są to sporadyczne 
przypadki jak np. akcja powodziowa, podtopie-
nia itp. 

Pisząc o historii jednostki warto podkreślić, 
że przed laty kilku jej członków było członkami 
orkiestry parafialno-strażackiej w parafii Stary 
Korczyn. Byli to m.in. Stanisław Oksiński, Wła-
dysław Lis, Marian Kurzyński oraz Stanisław Ka-
sperek.

Aktualny skład Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Senisławic przedstawia się następująco: Stefan 
Małek, Leszek Porębski, Grzegorz Rumas, Grze-
gorz Norek, Andrzej Porębski, Radosław Fitek, 
Jarosław Porębski, Marcin Fitek, Rafał Fitek, 
Damian Bugajski, Michał Szczepanek, Dariusz 
Szczepanek, Piotr Kurzyński, Tomasz Okulicki, 
Bartosz Norek, Paweł Biały i Patryk Małek.

Do grona seniorów zaliczyć należy: Stanisława 
Oksińskiego, Władysława Lisa, Stanisława Po-
rębskiego, Kazimierza Śliwę, Ryszarda Witkosia, 

Kazimierza Stulaka, Henryka Kochana, Henryka 
Łabuza, Dariusza Wilka, Zbigniewa Madeja, Wa-
cława Kurzyńskiego, Lucjana Porębskiego oraz 
Tadeusza Dębskiego.

Z grona strażaków do niebiańskich zastępów 
św. Floriana odeszli już: Jan Witkoś, Tadeusz Ka-
sperek, Stanisław Kasperek, Stanisław Makuch, 
Jan Porębski, Tadeusz Łabuz, Józef Stulak, Marian 
Kurzyński, Władysław Wilk, Tadeusz Okulicki, 
Tadeusz Gręda, Stanisław Kaczmarczyk, Walenty 
Marek, Władysław Cabaj, Dominik Rumas, Ste-
fan Dębski, Andrzej Pater, Stanisław Biały, Jan 
Kochan, Stanisław Kochan, Władysław Bugajski, 
Michał Łabuz i Jacek Biały.

Prom przy ujściu Dunajca do Wisły w Opatowcu.♦

„Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka 
straszna” – system szkolenia przeciwpowodziowego wśród 
mieszkańców gminy Opatowiec, na zdjęciu Radosław Fitek z 
OSP Senisławice.

♦

Wyremontowana w 2011 roku remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Senisławicach.
♦


