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                            Nr 15/2009 

 
             ZARZĄDU  GMINNEGO 

  ZWIĄZKU  OCHOTNICZYCH  STRAŻY 

                      POŻARNYCH 

      RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

              W  MICHAŁOWIE   

                    
 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza                 

w  OSP 

Każdego roku w miesiącach styczeń 

– marzec w szeregach OSP odbywa się 

kampania sprawozdawcza i kampania 

sprawozdawczo-wyborcza (co 5 lat). 

W 2009 roku w jednostkach OSP kampania 

sprawozdawcza rozpoczęła się 17 stycznia 

zebraniem w OSP Góry, a zakończyła dnia 

28 lutego zebraniem w OSP Michałów.             

W zebraniach uczestniczyli: Mirosław 

Pawlak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Kielcach (OSP Tur Dolny), 

członkowie OSP, członkowie Zarządu 

Gminnego OSP  w Michałowie w osobach: 

Stanisław Szewczyk - Prezes Gminny OSP, 

Zbigniew Kierkowski - Komendant Gminny 

OSP oraz Urszula Węgrzynowicz – 

Sekretarz Gminny OSP jak również 

przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP 

w Pińczowie. 

Podczas zebrań podjęto wiele uchwał 

dotyczących bieżącej działalności straży, 

poprawy bezpieczeństwa pożarowego 

Gminy, remontów i modernizacji remiz oraz 

uchwałę ws. wyborów w jednostce OSP 

Sędowice, w której dokonano zmian                  

w Zarządzie tj:  

Prezes – Marcin Dubiel 

Wiceprezes – Łukasz Mazur 

Gospodarz – Kamil Mazuchowski 

Zastępca naczelnika – Mariusz Wilk 

 Za długoletnią służbę w szeregach OSP 

Sędowice wyróżniono Mieczysława Kociełka 

czyniąc go Prezesem Honorowym. 

Po zakończeniu kampanii                        

w jednostkach zwołano posiedzenie Zarządu 

Gminnego, na którym podsumowano 

przebieg zebrań w jednostkach i postawiono 

zadania do realizacji na 2009 rok.  

Wójt Gminy – Stanisław Szewczyk            

i  Komendant Gminny Zbigniew Kierkowski 

dziękowali wszystkim strażakom za postawę 

społeczną, zaangażowanie i prace wykonane 

na rzecz mieszkańców swych miejscowości 

i całej Gminy.  

Żywimy nadzieję, że dewiza 

strażacka „Bogu na chwałę, ludziom na 

pożytek” gościć będzie w szeregach 

strażackich przez długie lata.  

 

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

2 marca 2009 roku jak co roku               

w Zespole Placówek Oświatowych                    

w Górach odbył się kolejny Turniej Wiedzy 

Pożarniczej. Reprezentowane były 

wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy.             

W grupie szkół podstawowych zwyciężył             

K a m i l  M i e r z w i ń s k i, w grupie 

gimnazjalnej M o n i k a  P r u ś. 
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Jak co roku uczestnicy zaprezentowali 

wysoki poziom. Nagrody (książki) dla 

wszystkich uczestników ufundował Wójt 

Gminy – Stanisław Szewczyk.  

 

 

Dodatkowo liderzy obydwu grup 

uczestniczyć będą w obozie szkoleniowo-

wypoczynkowym dla członków MDP. 

 

 

Turniej Piłki Siatkowej   

Prezes słowa dotrzymał i w niedzielę tj.             

22 marca 2009 r. w sali sportowej Zespołu 

Placówek Oświatowych w Michałowie 

zorganizował trzeci już Turniej Piłki 

Siatkowej dla członków OSP, którego 

głównym trofeum był puchar Prezesa 

Gminnego OSP. Do rywalizacji przy siatce 

przystąpiło 6 zespołów, w tym 1 drużyna 

kobieca. Nie było łatwo, bo właściwie 

wszystkie drużyny postawiły wysokie 

wymagania. Po rozegraniu 6 spotkań 

okazało się, że o I miejsce walczą OSP 

Pawłowice i Michałów, o III Zagajówek                

i Zagajów , a o V Tur i KDP.  
 

 
 

I miejsce wywalczyła OSP Pawłowice, 

grająca w składzie: Piotr Wojniak – Prezes 

OSP jednocześnie kapitan drużyny, 

Grzegorz Cichoński, Damian Wleciał, 

Zbigniew Kierkowski (Komendant 

Gminny OSP, Karolina Kierkowska, 

Włodzimierz Bartocha, Janusz 

Głombiński, Piotr Stankiewicz, Artur 

Bochen, Dawid Wilczura. 
 

 
 

OSP Michałów - II miejsce 

OSP Zagajówek - III miejsce 

OSP Zagajów - IV miejsce 

OSP Tur - V miejsce 

Kobieca drużyna OSP - VI miejsce 

Wszystkie drużyny biorące udział                        

w rozgrywkach otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, a pierwsza puchar Prezesa. Na 

koniec uczestnicy mogli skosztować 

gorącego bigosu i ciasta. 

Choć emocji było sporo, a poziom gry 

wysoki żywimy nadzieję, że w przyszłym 

roku o Puchar Prezesa walczyć będą 

wszystkie jednostki OSP!!! 

 

 

Wielkanoc 12-14 kwiecień 2009 r 

Jak co roku nasi strażacy  podczas Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego pełnią 

Honorową Wartę przy Grobie Pana Jezusa.  

Pełniona jest ona na znak szacunku i czci dla 

Syna Bożego, od Wielkiego Piątku do 

Procesji Rezurekcyjnej w Niedzielę 

Wielkanocną. 

 

 

3-go  maja w Pawłowicach 

3 maja 2009 roku w Pawłowicach 
odbyły się uroczyste obchody Dnia 

Strażaka.  
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Rozpoczęły się uroczystym 

przemarszem całej braci strażackiej spod 

skrzyżowania dróg pod kaplicę, gdzie 

odbyła się msza polowa, już tradycyjnie 

prowadzona przez dwóch księży: księdza 

kapelana proboszcza parafii Wrocieryż 

Adama Kornalskiego oraz proboszcza 

parafii Michałów do której należą  

Pawłowice Jerzego Piwowarczyka. 

 

 
 

 
 

 
 

Strażacy podczas mszy św. stali                         

w uroczystym szeregu, kolejno: poczty 

sztandarowe, Kobieca Drużyna Pożarnicza, 

dalej Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze                 

i pozostali strażacy, którzy tłumnie przybyli 

na uroczystość.  

Po mszy św. przemaszerowano na 

boisko sportowe. I tu dalsze uroczystości 

rozpoczęły się podniesieniem flagi 

państwowej na maszt, odegrano Mazurka 

Dąbrowskiego.  

W dalszej części imprezy przemawiali 

zaproszeni goście m. in. Mirosław Pawlak, 

Władysław Węgrzynowicz.  

 

 
 

Na szczególną uwagę zasługuje 

jednak fakt wręczenia przez Komendanta 

Powiatowego PSP w Pińczowie Władysława 

Węgrzynowicza listów pochwalnych dla 

dwóch strażaków za ich ofiarną 

bezinteresowną pomoc podczas jednego                 

z pożarów na terenie Gminy Michałów tj.: 

Mariusza Matyjasa i Rafała Kwapień.  

 

 
  

Uroczystości 3 majowe zakończyła zabawa 

taneczna dla wszystkich zgromadzonych 

strażaków i gości. 

 

Boże Ciało 11 czerwca  2009r 

Niezmiennie już od kilku lat strażacy                     

z naszej Gminy z dużym zaangażowaniem 

biorą udział w uroczystościach Bożego 

Ciała.  
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Chorągwie, sztandary, kwiaty, dzieci 

komunijne w uroczystych białych strojach, 

ksiądz pod baldachimem trzymający 

monstrancje i oczywiście strażacy z OSP. 

To obraz corocznych obchodów Bożego 

Ciała.                  

 

 

Wielkie święto OSP Zagajów 

W dniu 2 sierpnia 2009 roku odbyły się 

uroczystości upamiętniające 60-lecie 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej                 

w Zagajowie. Uroczystości rozpoczęły się 

od zbiórki wszystkich pododdziałów OSP na 

boisku wiejskim w Zagajowie.  

Następnie dowódca uroczystości Druh 

Włodzimierz Bartocha poprowadził 

wszystkich pod remizę w Zagajowie, gdzie 

w pięknej scenerii odprawiona została msza 

święta w intencji założycieli jednostki OSP 

Zagajów oraz byłych i obecnych strażaków 

tej jednostki.  

Mszę świętą odprawili: 

1. ksiądz Zygmunt Sawicki – proboszcz 

parafii Góry, 

2. ksiądz Adam Kornalski – proboszcz 

parafii Wrocieryż, Kapelan Gminny OSP, 

3. ksiądz Jerzy Piwowarczyk – proboszcz 

parafii Michałów. 

 

 
 

Po mszy odbyła się dalsza część oficjalnych 

uroczystości. Druh Włodzimierz Bartocha 

złożył meldunek, dokonano przeglądu 

pododdziałów oraz podniesienia flagi 

państwowej na maszt i odśpiewania hymnu 

państwowego.  

Następnie Prezes OSP Zagajów druh 

Dariusz Żuber wygłosił krótkie 

przemówienie, w którym powitał 

przybyłych na niedzielną uroczystość gości, 

mieszkańców oraz strażaków-ochotników. 

W uroczystościach uczestniczyli między 

innymi druhowie strażacy z gmin 

sąsiednich: Nawarzyce, Włoszczowice, 

Działoszyce, Złota oraz z zaprzyjaźnionej 

jednostki OSP z Łazisk Górnych. 

Zdzisław Leks, wiceprezes Zarządu 

Wojewódzkiego Ochotniczej Straży 

Pożarnej i Wójt Gminy Michałów, Prezes 

Zarządu Gminnego OSP Stanisław 

Szewczyk odznaczyli sztandar jednostki-

jubilatki Srebrnym Medalem za Zasługi dla 

Pożarnictwa. Po tej ceremonii orkiestra dęta 

OSP z Pińczowa zagrała "Sto lat”. 

 

 
 

W dalszej części uroczystości Druh Szymon 

Kuc – naczelnik OSP Zagajów przedstawił 

historię powstania jednostki w Zagajowie. 

Od wieków straż pożarna zmaga się                   

z żywiołem ognia, a nieodzownym 

elementem w tej walce jest działalność 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które 

wspierają Państwową Straż Pożarną. Do 

takich jednostek należy OSP w Zagajowie. 

Założyciele  
Myśl o założeniu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zagajowie narodziła sie pod 

koniec lat 40-tych ubiegłego stulecia, na co 

wskazują liczne podania ustne. Wówczas 

była to grupa mieszkańców Zagajowa,                 

a wśród nich byli: Mieczysław Gruszka, 

Roman Strączkiewicz, Stanisław Pawlik, 

Stefan Lach, Józef Lach, która 

doprowadziła w 1959 r. do Zebrania 

Założycielskiego, na którym został przyjęty 

statut OSP oraz wybrano zarząd. Pod 

wnioskiem o rejestrację straży podpisali się 

następujący mieszkańcy Zagajowa: Józef 

Lach, Stanisław Lach, Władysław Gruszka, 

Władysław Rogóż, Julian Karwat, Józef 
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Dzierżak, Józef Rosik, Stanisław Strączek, 

Józef Krzych, Stanisław Gołebski, 

Stanisław Jobczyk, Bogdan Serwatka, 

Władysław Strączkiewicz, Stanisław 

Strączkiewicz, Julian Jędrszczyk, Rajmund 

Kędzierski.  

Strażnica  

Dnia 17 kwietnia 1960 r. został zakupiony 

plac pod budowę strażnicy za 3200 zł od 

Stanisława i Marii Modelskich oraz 

Stanisława i Tekli Safianów. Nieco rok 

później, bo 23 maja 1961 mieszkańcy wioski 

Zagajów powołują Komisję Budowy 

Świetlicy Gromadzkiej i Remizy 

Strażackiej, w skład tej komisji weszli: 

Wyrozumski Stanisław, Strączkiewicz 

Stanisław, Jędrszczyk Julian, Rosik Józef, 

Jobczyk Władysław, Karwat Julian, Gruszka 

Mieczysław. Nowo powstała grupa miała 

koordynować działania na rzecz budowy 

strażnicy. W tym samym roku 1961 zostają 

wydzierżawione tzw. ,,glinianki" na dziesięć 

lat, a czynsz dzierżawny miał być 

przekazany na budowę remizy. 22 lutego 

1964 r. zakupiono 100 m3 kamienia 

budowlanego za sumę 1500 zł                

(pieniądze miały pochodzić ze sprzedaży kół 

od beczkowozu? ) od Tadeusza Mrozika, 

który jeszcze nie raz zasłużył się dla OSP 

Zagajów, otóż 10 kwietnia 1965 roku 

wynajmuje on swój dom mieszkalny wraz              

z placem na okres trzech lat na tymczasową 

siedzibę naszej jednostki. W między czasie 

członkowie OSP Zagajów bezskutecznie 

starają się o pozwolenie na budowę. Na 

Walnym Zebraniu z dnia 13 lutego 1966 

roku członkowie naszej jednostki podejmują 

decyzje o wymianie niszczejącego od paru 

lat kamienia budowlanego na cegłę lub inne 

materiały, wymiana ta miała być dokonana z 

Gromadzką Radą Narodową (ówczesny 

odpowiednik urzędu gminy).  

W 1969 r. wreszcie rozpoczyna się budowa 

strażnicy, która trwa do 1971 r., od tego 

właśnie roku mieszkańcy Zagajowa mogą 

się cieszyć publicznym budynkiem służącym 

ich potrzebom, a strażacy siedzibą:) 

Sprzęt 

Samochód strażacki to sprzęt, który nie 

zajmował miejsca w garażu remizy OSP 

Zagajów, aż do 8 pażdziernika 2008, kiedy 

to otrzymaliśmy od jednostki OSP Łaziska 

Górne, woj. śląskie, samochód strażacki 

marki Żuk A-15. We wrześniu 2008 roku 

doszło do porozumienia między gminami 

Łaziska Górne a gminą Michałów, czego 

efektem jest właśnie nasz pojazd, przekazany 

nieodpłatnie dla naszej jednostki OSP. 

Jesteśmy także wyposażeni w motopompę          

M 700. Wśród inwetarza można znależć 

także (oprócz podstawowego wyposażenia), 

strażackie białe kruki: motopompę M 400 

polonia( zakupiona w 1964), syrenę ręczną 

(nabyta w 1964) i pompę ręczną wraz                  

z kompletem węży.  

Osiągnięcia  

Na przestrzeni lat OSP Zagajów 

uczestniczyła w dziesiątkach pożarów. 

Najbardziej pracowitym rokiem był 1964, 

kiedy to wyjeżdżaliśmy do pożarów                  

18-krotnie, w tym 9 razy w lipcu. Wówczas 

do pożaru wyjeżdżał beczkowóz pociągany 

przez konia. Najważniejsze sukcesy                      

w sporcie pożarniczym to sukcesy naszych 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

zarówno dziewcząt jak i chłopców. W 2007 

r. drużyny te wygrały zawody powiatowe.          

W 2008 roku Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza z Zagajowa na Mistrzostwach 

Województwa Świętokrzyskiego w Końskich 

reprezentowana przez dziewczęta i chłopców 

zajęła odpowiednio VI  i X  miejsce.  

Członkowie  
Wciągu 60-letniej historii jednostki OSP 

Zagajów należało do niej 65 członków. 

Aktualnie do naszej jednostki należy 24 

członków oraz 16 członków MDP. Pośród 

tak wielu członków na uwagę zasługuje 

postać Juliana Jędrszczyka sprawującego 

najwyższe stanowisko w OSP Zagajów 

ponad 10 lat. 

Kolejnym punktem było uhonorowanie 

odznaczeniami oraz listami gratulacyjnymi 

zasłużonych druhów a także osoby 

współpracujące na rzecz poprawy ochrony 

ppoż. i rozwoju OSP w Zagajowie. 

ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI 

DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali: 

Józef Zięba  

Rafał Żuber 
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SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI 

DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali: 

Rafał Bochenek 

Rafał Przeniosło 

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI 

DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali:  

Mirosław Wilk 

Robert Chabiński 

Szymon Kuc 

Robert Purtak 

Wiesław Zięba 

Tomasz Sobczyk 

Andrzej Pruś 

Zbigniew Jakubowski 

Mirosław Mierzwiński 

LISTAMI POCHWALNYMI                               

I GRATULACYJNYMI za zaangażowanie                             

i postawę społeczną wyróżnieni zostali: 

Alita Żuber 

Dariusz Żuber 

Krzysztof Karbowniczek 

Paweł Młyńczak 

Wiesław Strączkiewicz 

Jan Hola 

Mariusz Chabiński 

Marcin Mroczek 

DYPLOMY za długoletnią działalność                 

w szeregach OSP Zagajów otrzymują 

druhowie: 

Edward Strączkiewicz 

Stanisław Strączkiewicz 

Stanisław Bochenek 

ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY” 

otrzymali druhowie: 

Michał Sosiński 

Rafał Kędzierski 

Michał Żuber 

Andrzej Sowa 

Michał Dziub 

Maciej Golik 

Grzegorz Kuc 

Łukasz Stanek 

Mariusz Zięba 

ZŁOTĄ ODZNAKĘ „MŁODZIEŻOWA 

DRUŻYNA POŻARNICZA” nadano 

druhom: 

Katarzyna Gruszka 

Marzena Gruszka 

Justyna Gruszka 

Patrycja Jędrszczyk 

Monika Pruś 

Anna Pruś 

Sylwia Wilk 

Agnieszka Zielińska 

Michał Dębski  

Michał Karbowniczek  

Michał Lach 

Kamil Mierzwiński 

Damian Wilk 

Adam Żak 

Patryk Żuber 

SREBRNĄ ODZNAKĘ„MŁODZIEŻOWA 

DRUŻYNA POŻARNICZA” nadano 

druhom: 

Aleksandra Chabińska 

Mateusz Sosiński 

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ MŁODZIEŻOWA 

DRUŻYNA POŻARNICZA nadano 

druhom: 

Jakub Przeniosło 

Daniel Przeniosło 

Czas odznaczeń uświetnił występ grupy 

wokalnej „MIERZAWA” w składzie: 

1. Barbara Cebula 

2. Henryka Gietka-Bębenek 

3. Halina Głombińska 

4. Dorota Purtak 

5. Agnieszka Socha 

6. Urszula Węgrzynowicz 

7. Alita Żuber 

 

 
 

Druhny wykonały kilka piosenek dla 

druhów strażaków – ochotników                        

z Zagajowa. 

Obchody 60-lecia OSP w Zagajowie nie 

mogłyby się odbyć gdyby nie sponsorzy, 

dlatego też Naczelnik OSP Szymon Kuc 

podziękował w imieniu swoim i całej braci 

strażackiej za wsparcie finansowe. 
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W końcowej części uroczystości głos zabrali 

zaproszeni gości, którzy złożyli życzenia               

i gratulacje dla całej jednostki OSP                   

w Zagajowie. Część oficjalna zakończyła się 

defilada kompanii OSP. Po czym nastąpiło 

wbijanie gwoździ i złożenie wpisów do 

księgi pamiątkowej. Licznie zgromadzonych 

uczestników imprezy, aż do późnych godzin 

nocnych zabawiał zespół „Ekspres”                      

z Wolicy. 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

19 lipca 2009 roku w Pawłowicach odbyły 

się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

W zawodach wzięło udział aż 23 drużyn tj. 

9 jednostek OSP, 1 KDP i 13 drużyn 

młodzieżowych. Ogółem uczestniczyło ok. 

190 zawodników, co oznacza, że zawody 

cieszą się coraz większą popularnością 

wśród strażaków. 

 

 
 

W wyniku rozegranych konkurencji zgodnie                          

z regulaminem zawodów sportowo 

pożarniczych uzyskano następujące wyniki: 

OSP Sędowice – I miejsce (109 pkt) 

OSP Pawłowice – II miejsce (112 pkt) 

OSP Tur Górny – III miejsce (112 pkt) 

OSP Tur Dolny – IV miejsce (120 pkt) 

OSP Zagajów – V miejsce (122 pkt) 

OSP Góry – VI miejsce (126 pkt) 

OSP Wrocieryż – VII miejsce (128 pkt) 

OSP Michałów – VIII miejsce (138 pkt) 

OSP Zagajówek – IX miejsce (141 pkt) 

KDP Pawłowice – I miejsce (138 pkt) 

MDP Chłopcy 15-18 lat: 

Zagajówek – I miejsce (116 pkt) 

Sędowice – II miejsce (122 pkt) 

Wrocieryż – III miejsce (124 pkt) 

MDP Chłopcy 12-15 lat: 

Sędowice – I miejsce (166 pkt) 

 

 
 

Tur Dolny – II miejsce (167 pkt) 

Pawłowice – III miejsce (171 pkt) 

Michałów – IV miejsce (190 pkt) 

Zagajówek – V miejsce (198 pkt) 

Wrocieryż – VI miejsce (221 pkt) 

Zagajów – VII miejsce (280 pkt) 

MDP Dziewczęta 12-15 lat: 

Zagajów – I miejsce (221 pkt) 

Zagajówek – II miejsce (230 pkt) 

Sędowice – III miejsce (233 pkt) 

 

 
Gratulacje dla wszystkich drużyn!!! 

 

 

 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

23 startujące drużyny, 

niezapomniane wrażenia, ogromne emocje, 

wielkie zwycięstwa, szokujące porażki.  

Dnia 15 sierpnia 2009 roku w Pińczowie 

na stadionie MOSIR odbyły się już V 

Zawody Powiatowe Sportowo-Pożarnicze. 
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Impreza rozpoczęła się o godzinie 9.00, 

zbiórką pododdziałów strażackich, krótka 

defiladą, następnie przemawiali zaproszeni 

goście m. in. Marszałek Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Adam 

Jarubas oraz Prezes ZOSP RP w Kielcach 

Mirosław Pawlak. 

Następnie przystąpiono do konkurencji 

sportowo-pożarniczych. Pierwsza częścią 

zmagań były biegi sztafetowe, kolejno: 

seniorów, Kobiecych Drużyn Pożarniczych, 

MDP Chłopców, MDP Dziewcząt. Na drugą 

część składały się rozwinięcia bojowe, 

kolejno: MDP Chłopców, MDP Dziewcząt, 

KDP, Seniorów OSP. 

Z terenu naszej Gminy w zawodach 

uczestniczyły drużyny:  

OSP: Sędowice, Pawłowice 

MDP: Chłopcy – Zagajów, Sędowice 

           Dziewczęta – Zagajów, Pawłowice 

KDP: Pawłowice 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

Chłopców z Zagajowa zajęła I miejsce, 

zostali mistrzami powiatu i to oni będą 

reprezentować powiat pińczowski na 

zawodach wojewódzkich. Wielkie brawa dla 

nich! Byli bezkonkurencyjni w każdej części 

zawodów uzyskując najlepsze czasy, jako 

jedyna drużyna nie uzyskała punktów 

karnych, po prostu byli bezbłędni. 

  

 

Dożynki Gminne – Węchadłów 16 sierpnia 

 

16 sierpnia 2009 roku odbyły się dożynki 

gminne w Węchadłowie.  

Uroczystości dożynkowe, które 

prowadziła Pani Anna Golik Dyrektor ZPO 

w Węchadłowie rozpoczęły się o 15:15 

zbiórką uczestników na terenie skupu 

owoców i warzyw w Węchadłowie. 

Następnie korowód dożynkowy 

przemaszerował na plac szkolny, gdzie 

odbyła się polowa Msza Święta. 

Dożynki rozpoczęto zawołaniem żniwnym 

w wykonaniu kapeli Stefana Wyczyńskiego. 

Polową Msze Świętą zakończono 

odśpiewaniem roty, po czym gospodarz 

dożynek Wójt Gminy Michałów Stanisław 

Szewczyk przywitał zebranych gości, 

starostów dożynek, delegacje wieńcowe, 

delegacje strażackie, mieszkańców gminy 

Michałów w tym gospodarzy dożynek 

mieszkańców Węchadłowa.  

Tegorocznymi starostami dożynek byli: 

Pani Mirosława Hera - mężatka, ma dwoje 

dzieci: 21- letnią córkę oraz 23-letniego 

syna, mieszka w Jelczy Wielkiej. 

 Prowadzi zmechanizowane gospodarstwo                           

o pow. 32 ha, ukierunkowane na uprawę 

warzyw. 

Pan Robert Góras - żonaty, ma 4-letnią 

córkę oraz 8-letniego syna, mieszka                    

w Węchadłowie. Prowadzi zmechanizowane 

ogólnorolne gospodarstwo o powierzchni 30 

ha w tym 12 ha to uprawa warzyw. 

Święto Plonów posiada cechy pełne 

znaczenia i wyjątkowej symboliki. 

Najważniejszym elementem Dożynek był              

i nadal jest wspaniały wieniec uwity                     

z dojrzałych kłosów zboża – to symbol 

plonów, urodzaju i ukoronowanie 

całorocznej pracy rolników.  

 
 

 Do tegorocznego konkursu na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłosiły 

się następujące miejscowości: 

1. Góry 

2. Michałów 

3. Pawłowice 

 4. Tur Dolny 

5. Zagajów 

6. Zagajówek 

7. Węchadłów 

Została powołana Komisja w składzie: 

Justyna Jaszczewska, Dariusz Greń, Stefan 

Wyczyński, Zygmunt Mika, której zadaniem 

było wybranie najładniejszego wieńca, który 

będzie reprezentował gminę Michałów na 

dożynkach powiatowych w miejscowości 

Kije. Komisja nie potrafiła jednoznacznie 
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wybrać najładniejszego wieńca i orzekła, że 

wszystkie wieńce zasługują na pierwsze 

miejsce. Doceniając trud włożony                       

w przygotowanie poszczególnych wieńców 

dożynkowych wszystkie delegacje 

wieńcowe otrzymały z rąk Pana Wójta 

nagrody. Ostatecznie wieniec z Michałowa 

reprezentował gminę na dożynkach 

powiatowych w Kijach , gdzie zajął również 

I miejsce. 

 

 
 

Największym bogactwem Gminy są dzieci. 

Do nich zależy przyszłość, to oni kreować 

będą lepsze jutro. Dożynki są doskonałą 

okazją do zaprezentowania ich umiejętności. 

Uczniowie szkół z terenu Gminy Michałów 

przygotowali krótkie występy, które 

uatrakcyjniły obchody święta plonów.  

W części artystycznej dożynek wystąpiła 

także kapela Stefana Wyczyńskiego oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich w Turze Dolnym 

i Koło Gospodyń Wiejskich z Zagajówka. 

Całej imprezie towarzyszyły liczne stoiska: 

m.in. stoisko ze swojskim jadłem 

przygotowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Zagajówku, wystawa płodów 

rolnych, stoisko Gminnego Centrum 

Kultury, liczne atrakcje dla dzieci, loteria 

fantowa.  

Niezwykłą atrakcją było stoisko 

archeologiczne Gminy Michałów 

przygotowane przez archeolog Kingę Rybe, 

której towarzyszył Dariusz Greń archeolog             

z Muzeum Regionalnego w Pińczowie. 

Na uroczystościach dożynkowych nie 

zabrakło również naszych kochanych 

strażaków. 

 

 
 

Dożynki zakończyły się zabawą taneczna 

prowadzoną przez zespół KROSS. 

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

– Adam Jarubas w Zagajowie 

Marszałek dotrzymuje słowa!  

Adam Jarubas - Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, który niestety nie mógł 

uczestniczyć w obchodach 60-lecia 

jednostki OSP Zagajów, przyjmuje 

zaproszenie jednak ....na grilla! 

W dniu 27 sierpnia 2009 r. w strażnicy OSP 

Zagajów odbyło się spotkanie przy grillu              

z   Marszałkiem Adamem Jarubasem. 

Uroczystość tą uświetnili Wójt Gminy 

Stanisław Szewczyk, radni Gminy 

Michałów wraz z Przewodniczącym Rady 

Zygmuntem Miką, prezesi OSP z terenu 

naszej Gminy oraz strażacy i mieszkańcy 

Zagajowa zaangażowani  w rozwój rodzimej 

jednostki. 

Szef sejmiku naszego województwa  

przybył punktualnie wraz z Wójtem Gminy 

Michałów Stanisławem Szewczykiem.  

Następnie Marszałek przywitał się             

z każdym z osobna i po obejrzeniu remizy 

zajął miejsce przy stole. Kosztował 

przysmaków przygotowanych na grillu oraz 

ciast przyrządzonych przez nasze 

gospodynie. 

Grill ten był nie tylko okazją do 

świętowania, ale przede wszystkim okazją 

do poruszenia ważnych sprawy dla naszych 

jednostek OSP, gminy, czy nawet 

województwa. Marszałek podzielił się                    

z nami swoimi nadziejami oraz obawami 

dotyczącymi OSP, a w ramach dygresji nie 

stronił od trafnych dowcipów i anegdot. 

Obowiązki rodzinne sprawiły, że Adam 

Jarubas mógł spędzić z nami tylko dwie 

godziny, z czego zawiedzione były 
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najbardziej panie liczące na taniec                         

z Marszałkiem. 

Kolejną część imprezy stanowiła zabawa 

taneczna.  

 Dziękujemy Panie Marszałku!:) 

 

Kobieca Drużyna Pożarnicza w Krakowie 

 

26 sierpnia 2009 roku Kobieca Drużyna 

Pożarnicza z Michałowa promowała nasz 

region na XXXIII Targach Sztuki Ludowej   

i Imprez Towarzyszących w Krakowie. 

 

 
 

Targi Sztuki Ludowej jest to impreza                     

o charakterze międzynarodowym. Obok 

ekspozycji ludowej wytwórczości, stoisk 

handlowych swoje artystyczne umiejętności 

prezentować są także „cepeliowskie” 

zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, 

soliści i grupy muzyczne towarzyszące 

twórcom zagranicznym. Przez tydzień 21 – 

30.08.2009r zwiedzający będą mogli na 

Rynku Głównym w Krakowie oglądać                  

i kupować wyroby twórców ludowych, 

spółdzielni oraz spółek cepeliowskich                 

z całej Polski. 

 

 

Pielgrzymka strażaków – Skarżysko-

Kamienna 
Dnia 25 października 2009 roku 

odbyła się Pielgrzymka Strażaków do 

Skarżyska-Kamiennej. 

 

 
 

Skarżyskie Sanktuarium obchodzi          

w tym roku dwudziestą rocznicę obecności 

kopii obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. 

Od lat jest miejscem odwiedzanym przez 

liczne pielgrzymki, grupy zawodowe                    

i lokalne społeczności z całej Polski i nie 

tylko. 

Nie zabrakło tam również naszych 

druhów strażaków, którzy w niedzielne 

popołudnie z inicjatywy ks. Adama 

Kornalskiego uczestniczyli w tej jakże 

pięknej uroczystości. 

Spotkanie pielgrzymów rozpoczęło 

się Mszą Świętą, w której obok strażaków 

uczestniczyli również parlamentarzyści 

ziemi świętokrzyskiej oraz lokalni włodarze. 

Wszystkich zebranych serdecznie 

powitał gospodarz i kapelan strażaków 

powiatu skarżyskiego ks. prałat Jerzy 

Karbownik, który jednocześnie dziękował 

wszystkim obecnym za tak liczne przybycie 

przed replikę obrazu Matki Boskiej 

Ostrobramskiej. W ten sposób strażacy 

uczcili 20-lecie obecności Matki Boskiej            

w Obrazie Ostrobramskim, które 

sanktuarium obchodziło 22 października 

2009 roku. 

KRÓTKA HISTORIA: 

W latach 1503-1522 Wilno otoczono 

murem i dziewięcioma bramami obronnymi, 
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nad jedną z nich zawisł obraz Matki Bożej. 

Nie wszyscy mogli jechać do Wilna dlatego 

też namalowano wiele kopii, które znalazły 

się w wybranych kościołach w Polsce. Jeden 

z nich jest w Skarżysku. Koronacja obrazu 

Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyła się           

2 lipca 2005 roku. Matka Boska 

Ostrobramska jest patronką Skarżyska-

Kamiennej. Sanktuarium powstało z tęsknoty 

serc ludzi pochodzących z Kresów. 

Decyzją wilnianina ks. biskupa Edwarda 

Majerskiego, pierwszego ordynariusza 

diecezji radomskiej, w maju 1988 roku 

rozpoczęto budowę Sanktuarium Matki 

Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-

Kamiennej. W dniu 22 października 1989 

roku ks. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał 

poświęcenia kaplicy i intronizacji wizerunku 

Matki Bożej. 

Obraz jest darem ks. bp. Edwarda 

Majerskiego, a namalowała go wilnianka 

Pani Izabela Borowska. Wyróżnieniem dla 

tego miejsca jest utworzenie w dniu 17 maja 

1992 roku Kapituły Ostrobramskiej. Tego 

dnia zostały sprowadzone do sanktuarium 

relikwie św. Rafała. 

 

 

11 listopada 

Tradycją stało się, iż na zaproszenie 

ks. Adama Kornalskiego – Kapelana 

Gminnego OSP 11 listopada do Wrocieryża 

przybywają wszystkie jednostki OSP ze 

sztandarami. Obecne są także poczty 

sztandarowe kombatantów i ludowców.  

 

 
 

11 listopada w Polsce obchodzimy 

Święto Niepodległości, a wrocieryska 

parafia ma również swoje patronalne święto 

jako, że patronem jest św. Marcin. Mszę św. 

za Ojczyznę koncelebrowało kilku księży, 

którzy mogli podziwiać ślicznie 

prezentujące się poczty sztandarowe                      

i kompanię honorową prowadzoną przez 

Zastępcę Komendanta Gminnego 

Włodzimierza Bartochę. 

W uroczystości uczestniczyli: 

1. Stanisław Szewczyk – Wójt Gminy 

2. Zygmunt Mika – Przewodniczący Rady 

Gminy 

3. Poczty sztandarowe ludowców i OSP: 

Góry  

Michałów  

Pawłowice 

Sędowice  

Tur Górny 

Wrocieryż  

Zagajów 

Zagajówek 

4. Kobieca Drużyna Pożarnicza w osobach: 

Henryka Gietka-Bębenek, Halina 

Głombińska, Halina Biały, Barbara Cebula, 

Agnieszka Bochen, Katarzyna Kierkowska          

i Urszula Węgrzynowicz. 

Po mszy świętej wszystkie poczty 

sztandarowe uczestniczące w uroczystości 

przemaszerowały do remizy OSP we 

Wrocieryżu, aby tam skosztować gorącej 

„strażackiej” grochówki. 

Uczestnictwo strażaków w tak 

ważnej uroczystości jak 11 listopada 

świadczy o tym, iż brać strażacka jest 

szanowanym i potrzebnym ogniwem naszej 

społeczności. 

Szanowny Kapelanie dziękujemy za 

zaproszenie!!! 

 

Strażacy znów najlepsi – Turniej Piłki 

Siatkowej 22 listopada 2009r 

W dniu 22 listopada 2009 roku odbył się 

Turniej Piłki Siatkowej w ZPO                            

w Michałowie. W turnieju uczestniczyły 

drużyny: 

1. Radni Gminy Michałów, 

2. Nauczyciele, 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy, 

4. OSP, 

5. Masarnia „BIAŁCZYK”. 

I miejsce jak zwykle zajęła drużyna OSP, 

którą reprezentowali: Mariusz Matyjas – 
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kapitan, Przemysław Schab, Dariusz Żuber, 

Karolina Kierkowska, Damian Wleciał, 

Rafał Żuber, Adam Żuber, Michał Wywiał. 

 

 
 

Wyśmienita zabawa zgromadziła wielu 

sympatyków piłki siatkowej. Widzowie 

mogli naocznie przekonać się o wielkim 

poświęceniu i woli walki wszystkich 

zawodników. 

Po zakończeniu rozgrywek uczestników 

zaproszono na integracyjną  kiełbaskę,  

kawę, herbata i ciasto. Wójt Stanisław 

Szewczyk zaprosił wszystkich na następne 

spotkanie za rok. 

 

 

„Wigilia strażacka” 

Dnia 20 grudnia 2009 roku   w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajówku 

zebrała się brać strażacka, aby podsumować 

miniony rok.  

Spotkanie miało uroczysty przedświąteczny 

charakter. 

Swą obecnością spotkanie zaszczycili: 

Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach;  

 

 

Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego                              

w Działoszycach – Marian Książek; 

Komendant Gminny OSP w Działoszycach 

– Leopold Kosiński; Prezes OSP                          

w Kopernii, Skarbnik Urzędu Miejskiego                

w Pińczowie – Mirosława Wiśniewska;  

Kapelan Gminny ks. Adam Kornalski;  

Proboszcz Parafii Michałowskiej – ks. Jerzy 

Piwowarczyk; Proboszcz parafii Góry – ks. 

Zygmunt Sawicki; Przewodniczący Rady 

Gminy w Michałowie druh Zygmunt Mika;  

Prezes Zarządu Gminnego – Wójt Gminy 

Stanisław Szewczyk; Komendant Gminny – 

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kierkowski; Sekretarz Zarządu Gminnego 

OSP – Urszula Węgrzynowicz; Członkowie 

Gminnej Komisji Rewizyjnej – Mirosław 

Walasek, Zbigniew Szymański, Jacenty 

Kordyl, Stanisław Nowak; Delegaci – 

Władysław Matyjas i Tadeusz Zyguła; 

Druhny z Kobiecej Drużyny Pożarniczej: 

Alita Żuber, Dorota Purtak, Halina 

Głombińska, Henryka Gietka-Bębenek, 

Barbara Cebula, Agnieszka Bochen, Halina 

Biały, Prezes jednostek OSP oraz 

członkowie jednostek OSP wytypowani 

przez Prezesów. 
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 Komendant Gminny przygotował 

podsumowanie działalności OSP i Zarządu 

Gminnego w wersji multimedialnej. 

 

              Jak przystało na strażaków 

zaśpiewano kilka kolęd. Były też świąteczne 

życzenia powiązane z łamaniem się 

opłatkiem. 

 

 

W imieniu Rady Gminy życzenia 

złożył przewodniczący Zygmunt Mika. 

Na zakończenie Prezes Zarządu Gminnego – 

Wójt Gminy Stanisław Szewczyk 

podziękował wszystkim zebranym, a za ich 

pośrednictwem całej braci strażackiej.  

Cała uroczystość przebiegła w sympatycznej 

atmosferze. 

 

Prace remontowe 

Działalność wszystkich jednostek 

OSP koordynuje Zarząd Gminny OSP na 

czele z Prezesem-Wójtem Gminy 

Stanisławem Szewczyk.  

Dzięki Panu Wójtowi w 2009 roku 

dofinansowanie z zewnątrz otrzymała 

jednostka OSP Wrocieryż. Urząd 

Marszałkowski na czele z Marszałkiem 

Adamem Jakubasem przeznaczył dla naszej 

straży kwotę w wysokości ok. 20 000 zł.  

Dzięki tej pomocy strażacy 

ochotnicy z w/w jednostki w czynie 

społecznym i z wielkim zaangażowaniem 

przy pomocy firmy remontowej Pana 

Czesława Tomfa wykonali wiele prac 

remontowych w swojej remizie,                           

a mianowicie: 

a/ instalacja elektryczna, 

b/ tynki wewnętrzne w pomieszczeniach 

kuchni i łazienki  

 

 
 

c/ posadzki i ściany w kuchni i łazience, 

d/ roboty hydrauliczne, 

e/ stolarka okienna i drzwiowa (wymiana 

drzwi wejściowych, zamontowanie drzwi do 

kuchni i łazienki). 

 

 
 

Pozostałe jednostki mimo niskich nakładów 

finansowych też starały się poprawić 

wizerunek swoich strażnic. 
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Strażackie małe co nieco!!! 

Kowalskiego wyrzucono z wojska za 

pijaństwo i po jakimś czasie został 

strażakiem. W krótkim czasie awansował               

i został dowódcą drużyny strażackiej. 

Któregoś razu wóz strażacki dowodzony 

przez Kowalskiego wezwano do gaszenia 

pożaru. Strażacy przybyli szybko na miejsce 

i zaczynają rozwijać wąż strażacki. Jak 

zwykle podpity Kowalski wydaje rozkaz: 

- Przerwać ogień!!! 

 

Dyżurujący przy telefonie strażak odbiera  

zgłoszenie o pożarze i odpowiada do 

słuchawki: 

-Niestety, wszystkie wozy wyjechały na akcje  

gaszenia, nic nie mogę na to poradzić. 

Gdy odłożył słuchawkę, siedzący obok niego 

kolega 

mówi: 

-Zwariowałeś?! Przecież wszystkie wozy są 

wolne! 

-Tak, ale to pali się domek mojej teściowej. 

 

-Jak udał się twojej żonie pierwszy 

samodzielny nie ugotowany obiad? 

-Szkoda gadać, nawet książka kucharska się 

spaliła! 

 

Po powrocie z akcji gaszenia pożaru                  

w jednej ze wsi, komendant pisze raport: 

"Ugasiliśmy pożar w oborze. Nie spłonęła 

żadna krowa. Dziesięć utonęło". 

 

 

Słowo dla strażaków zawodowych                       

i ochotników                           

Czy może być coś piękniejszego w życiu 

człowieka niż dawanie siebie samego 

bliźnim?   

A właśnie takie idee przyświecają 

strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio 

od patrona strażaków św. Floriana. Ten, 

który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze 

swym świadectwem wiary, z pomocą                   

i pociechą prześladowanym chrześcijanom, 

stał się opiekunem wykonawców zawodów 

wiążących się z ogniem, tj. strażaków, 

kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników                

w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na 

co dzień zagrażają materialnemu                        

i duchowemu dobru człowieka. 

 

 

        Serdeczne podziękowania druhnom                      

i druhom OSP oraz funkcjonariuszom PSP  

w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa 

za działalność ratowniczą, bezinteresowną 

służbę drugiemu człowiekowi, za 

wychowanie młodzieży w duchu pomocy 

drugiemu człowiekowi  i służenia Ojczyźnie.  

       Życzymy satysfakcji z działalności 

społecznej, dużo zdrowia, szczęścia 

osobistego oraz pomyślności w pracy 

zawodowej. 

 


