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             ZARZĄDU  GMINNEGO 
  ZWIĄZKU  OCHOTNICZYCH  STRAŻY 
                      POŻARNYCH 
      RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 
              W  MICHAŁOWIE   

                    
W ciągu ostatnich lat gwałtownie 

wzrasta skala zagrożeń związanych z rozwojem 

cywilizacyjnym. Problemem stały się nie tylko 

same pożary – chociaż ich liczba stale utrzymuje 

się na wysokim poziomie, ale również katastrofy 

ekologiczne, chemiczne czy techniczne. Do 

skutecznej walki z nimi potrzebny jest nie tylko 

specjalistyczny sprzęt, środki finansowe                     

i wyszkolona kadra ale przede wszystkim 

nowoczesny zintegrowany system ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa, w którym to           

w ostatnim okresie nastąpiły istotne zmiany.  

     Jednym z ważnych elementów ochrony 

przeciwpożarowej w Polsce są jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, w których szczególną rolę 

obok Państwowej Straży Pożarnej odgrywają  

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Działalność poszczególnych ogniw 

Związku i ochotniczych straży pożarnych 

stanowi jeden   z zasadniczych filarów systemu 

ratowniczego i szeroko pojętego systemu 

ochrony przeciwpożarowej. Przejawia się to na 

co dzień w wielu różnorodnych formach 

działania i społecznych inicjatywach; od akcji 

ratowniczych i gaśniczych poprzez działalność 

kulturalną, sportową, popularyzatorską czy 

prewencyjną. 

 

Walka z pożarami 

W 2010 roku na terenie powiatu 

pińczowskiego odnotowano 565 zdarzeń,            

w tym pożarów 132, 431 miejscowych 

zagrożeń i 2 alarmy fałszywe. Na terenie 

Gminy Michałów odnotowano 69 zdarzeń, 

w tym 10 pożarów i 59 miejscowych 

zagrożeń.  

OSP Pawłowice uczestniczyła przy 30 

zdarzeniach, OSP Michałów przy 18, OSP 

Zagajów – 1 zdarzenie, OSP Sędowice – 2 

zdarzenia.  

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 2010 roku w jednostkach OSP zebrania 

przebiegły w spokojnej i miłej atmosferze. 

W OSP Zagajówek, po rezygnacji 

wieloletniego działacza i wielkiego 

społecznika Prezesa - Henryka Żuber 

zmieniono skład Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, w których skład wchodzą:  

ZARZĄD: 

1. Sylwester Sowa - Prezes 

2. Włodzimierz Żuber – Wiceprezes 

3. Marcin Panek – Wiceprezes 

4. Jacek Stanek – Naczelnik 

5. Mariusz Matuszczyk – Z-ca naczelnika  

6. Zbigniew Gręda – Skarbnik 

7. Robert Czesak – Sekretarz  

8. Łukasz Matuszczyk – Gospodarz 

9. Henryk Cebula – Członek 

KOMISJA REWIZYJNA: 

1. Józef Zieliński - Przewodniczący 

2. Jerzy Gajos – Wiceprzewodniczący 

3. Zbigniew Panek – Sekretarz 

 

 
Przed nowo wybranymi władzami OSP 

Zagajówek poważne zadanie – organizacja 

50-lecia istnienia OSP.  
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Wójt Gminy – Stanisław Szewczyk                  

i  Komendant Gminny Zbigniew Kierkowski 

podziękowali wszystkim strażakom za 

zaangażowanie i prace społeczne na rzecz 

mieszkańców naszej Gminy.  

„Magię straży pożarnej tworzą ludzie, a nie 

samochody czy mundury...” 

TAK  DALEJ  STRAŻACY!!!   

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

10 marca 2010 roku w Zespole 

Placówek Oświatowych w Węchadłowie po 

raz kolejny odbył się Gminny Turniej 

Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do 

udziału w Turnieju zgłoszono wszystkie 

szkoły, które reprezentowali następujący 

uczniowie: 

1. Zespół Placówek Oświatowych                      

w Górach: Mateusz Pasternak, Klaudia 

Nowak, Karol Skoczek i Rafał Zieliński. 

2. Zespół Placówek Oświatowych                         

w Michałowie: szkoła podstawowa – Karol 

Hofman, Łukasz Skorupa i Małgorzata 

Wójcik; gimnazjum – Adam Bębenek, 

Łukasz Głombiński, Wojciech 

Matuszczyk i Konrad Michno. 

3. Zespół Placówek Oświatowych                       

w Sędowicach: Kinga Cak, Sylwia Mucha, 

Arkadiusz Sperka i Adrian Środa. 

4. Zespół Placówek Oświatowych                       

w Węchadłowie: Kamil Mierzwiński, 

Monika Pruś, Agnieszka Zielińska                   

i Michał Żuber.  

W grupie szkół podstawowych 

zwyciężył Mateusz Pasternak zamieszkały 

Karolów, w grupie gimnazjalnej Konrad 

Michno z Zagajówka. 

 

 
 

Jak co roku uczestnicy zaprezentowali 

wysoki poziom. Nagrody (książki                         

i długopisy) dla wszystkich uczestników 

ufundował Wójt Gminy – Stanisław 

Szewczyk.  

 

 

 

 
 

Pani Dyrektor ZPO w Węchadłowie – Anna 

Golik zagwarantowała gorący poczęstunek. 

Dodatkowo liderzy obydwu grup 

uczestniczyć będą w obozie szkoleniowo-

wypoczynkowym dla członków MDP. 

 

Turniej Piłki Siatkowej   

W miesiącach marzec – kwiecień 

2010 roku po raz trzeci odbył się Turniej 

Piłki Siatkowej OSP u puchar Prezesa 

Gminnego OSP w Michałowie – Stanisława 

Szewczyka. Dla przypomnienia: taki Turniej 

odbył się w 2008 roku wówczas I miejsce 

zajęła Ochotnicza Straż Pożarna                              

w Zagajówku, w roku następnym 

Ochotnicza Straż Pożarna Pawłowice.  

W turnieju brało udział 8 drużyn 

OSP: Michałów, Pawłowice, KDP (Kobieca 

Drużyna Pożarnicza), Sędowice, Tur Górny, 

Wrocieryż, Zagajów i Zagajówek. 

Zawodnicy każdej z drużyn z wielkim 

zaangażowaniem i poświęceniem walczyli               

o wejście do czołówki, gdyż 4 najlepsze 

drużyny awansują do play off.  

Turniej OSP i towarzysząca mu 

dobra zabawa oraz sportowa rywalizacja 

przyciągają wielu sympatyków sportu, 

którzy gorąco kibicują swoim drużynom.  
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Jednym z wiernych kibiców był druh 

Władysław Matyjas – sekretarz OSP 

Michałów, który swą obecnością                   

i słowami otuchy dopingował zawodników             

z OSP Michałów. Wychodzi na to, że 

skutecznie bo michałowscy strażacy zajęli    

I miejsce. 

GRATULACJE!!! 

 

Wielkanoc 4-5 kwietnia 2010 r 

Uroczystości świąteczne związane ze                                            

zmartwychwstaniem w minionym roku były 

obchodzone w doborowej strażackiej 

obsadzie. We wszystkich kościołach                  

w trakcie czuwania jak i uroczystej procesji 

wspaniale prezentował się kwiat młodzieży 

męskiej. 

 

Katastrofa rządowego samolotu pod 

Smoleńskiem  

Dnia 11 kwietnia 2010 roku 

(niedziela) godz. 8.00 w kościele 

parafialnym we Wrocieryżu odprawiona 

została Msza Święta w intencji ofiar 

tragicznego wypadku. Na mszy obecne były 

jednostki OSP z terenu Gminy Michałów na 

czele z Komendantem Gminnym OSP – 

Zbigniewem Kierkowskim. 

Również w niedzielę w południe 

uczczono pamięć ofiar włączając na dwie 

minuty syreny alarmowe w każdej jednostce 

OSP. 

 

Pielgrzymka strażacka  do Częstochowy  

Stało się już piękną tradycją, że co 5 lat 

organizowana jest Ogólnopolska 

Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. 

Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu 

przedwojennego, kiedy to w dniu 18 

czerwca 1939 roku odbył się Zjazd 

Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było 

to jedno z największych wydarzeń w historii 

polskiego pożarnictwa. 24 kwietnia br. po 

raz VI odbyły się uroczystości na Jasnej 

Górze. Wśród przybyłych do sanktuarium 

byli również strażacy z Michałowskiej 

Gminy. Podczas jasnogórskich uroczystości 

wiele mówiono o znaczeniu strażackiej 

służby, przywiązaniu strażaków do wiary i 

tradycji,  a także o kulcie św. Floriana w 

naszym kraju. Do tych wartości nawiązał w 

homilii arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, 

podkreślając, że strażacy dają mieszkańcom 

miast i wsi poczucie bezpieczeństwa. 

Arcybiskup Głódź wskazał także, iż dziś 

strażacka służba społeczeństwu polega nie 

tylko na gaszeniu pożarów, ale także na 

szeroko pojętym ratownictwie. Dzień ten 

stał się swoistym hołdem - wotum 

wdzięczności Polskiego Pożarnictwa za 

opiekę nad służbą, a podniosłe chwile - 

symbolem jedności strażackiej rodziny. 

 

Dzień Strażaka  w Michałowie 

W niedzielę 9 maja 2010 roku                          

w Michałowie odbyły się uroczystości 

związane z Dniem Strażaka. 

Świętowanie rozpoczęto zbiórką strażackich 

pododdziałów z terenu całej Gminy. 

Dowódca uroczystości – Druh Zbigniew 

Szymański poprowadził kolumnę do 

kościoła w Michałowie, gdzie mszę świętą 
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w intencji strażaków i wszystkich 

mieszkańców Gminy i okolic odprawili: 

proboszcz parafii Michałów - ks. Jerzy 

Piwowarczyk i proboszcz parafii Góry - ks. 

Zygmunt Sawicki. Po zakończonej liturgii 

kolumna strażaków przemaszerowała na 

plac obok Urzędu Gminy, gdzie rozpoczęła 

się część oficjalna uroczystości, którą 

prowadził Komendant Gminny OSP – 

Zbigniew Kierkowski.  

 

Meldunek od dowódcy uroczystości przyjął 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 

w Kielcach – Mirosław Pawlak po czym 

odegrano hymn państwowy. Następnie głos 

zabrał Prezes OSP Michałów – Zdzisław 

Toboła. Powitał licznie przybyłych gości            

i życzył wszystkim zebranym miłej               

i spokojnej zabawy. W trakcie uroczystości 

z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Kielcach – Mirosława Pawlaka, 

Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Kielcach – Zdzisława Leksa              

i Prezesa Gminnego – Stanisława 

Szewczyka w asyście Komendanta 

Powiatowego PSP w Pińczowie – 

Władysława Węgrzynowicza odznaczenia              

i listy pochwalne odebrali następujący 

druhowie: 

Odznakę „Strażak Wzorowy”: Kamil 

Mazuchowski, Damian Puchała, Michał 

Woźniak, Krzysztof Sperka, Sylwester 

Jonczyk, Kamil Janusek, Mateusz Lniany, 

Kamil Wleciał, Dariusz Parzoń, Łukasz 

Bębenek. 

Dyplomy uznania za wzorową działalność 

w szeregach OSP, zaangażowanie i godną 

postawę społeczną: Roman Kot, Zdzisław 

Toboła, Piotr Wojniak, Marcin Dubiel, 

Jacek Woźniak, Henryk Konofal, Stanisław 

Zimoląg, Dariusz Żuber, Sylwester Sowa, 

Henryk Żuber, Marcin Kita, Włodzimierz 

Bartocha, Zbigniew Wilk, Lech Baran, 

Jacek Szmit, Radosław Jonczyk, Szymon 

Kuc, Jacek Stanek, Ryszard Matuszczyk.  

Listy pochwalne i podziękowania za 

długoletnią, bezinteresowną i pełną 

poświęcenia służbę w szeregach OSP: 
Stanisław Dygoń, Mieczysław Gręda, 

Zygmunt Mika, Józef Mitręga, Mieczysław 

Paw, Stanisław Szymański. 

 W trakcie odznaczeń dla wyróżnionych              

i obecnych na uroczystości strażaków 

Zespół wokalny „Mierzawa” w składzie: 
Henryka Gietka-Bębenek, Halina 

Głombińska, Barbara Cebula, Dorota 

Purtak, Urszula Węgrzynowicz, Alita Żuber 

odśpiewał kilka pięknych piosenek. 

 

 
 

Kolejnym elementem uroczystości były 

wystąpienia okolicznościowe gości. Głos 

zabrali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Kielcach – Mirosław Pawlak, 

Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie – 

Władysław Węgrzynowicz, Poseł – Andrzej 

Pałys. Mówcy wszystkim dziękowali za 

poświęcenie i pracę, służbę drugiemu 

człowiekowi oraz życzyli pomyślnej 

przyszłości. Przed defiladą strażaków 

odsłuchano Hymn Związku OSP RP 

„Rycerze Floriana”  w wykonaniu Zespołu 

Wokalnego „Mierzawa”.  

Po zakończonych uroczystościach na 

wszystkich gości czekał gorący bigos.  

Miłym akcentem dla wszystkich strażaków 

było zaśpiewanie utworu „Na wóz, na wóz” 

przez Mirosława Pawlaka - Prezesa 

Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. 

Wójt Gminy – Stanisław Szewczyk 

podziękował wszystkim zaangażowanym            

w przygotowanie tej sympatycznej 

uroczystości zapraszając jednocześnie na 

dalszą zabawę. 
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Boże Ciało 3 czerwca 2010r 

Mieszkańcy naszej Gminy nie wyobrażają 

sobie świąt Bożego Ciała, a konkretnie 

procesji do  4 ołtarzy bez strażackich 

mundurów. Bez względu na pogodę, deszcz, 

wiatr, a ostatnio duże upały szyki strażaków 

są zwarte a krok miarowy. 

 

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 

III miejsce - takie miejsce zajęli chłopcy 

MDP z Zagajowa na wojewódzkich 

zawodach sportowo-pożarniczych, które                 

w tym roku odbyły się w Stopnicy.  

 

 
 

Jest to największy sukces nie tylko tej 

drużyny, ale i całej jednostki w całej jej 

ponad 60-letniej historii. Start zawodów 

przewidziany był wstępnie na 9.00, jednak  

z powodu panujących warunków 

atmosferycznych (ulewny deszcz) komisja 

sędziowska w trosce o zdrowie młodych 

zawodników postanowiła przesunąć godzinę 

rozpoczęcia zawodów na godzinę 10.40. 

Zaczęło się oficjalną zbiórką wszystkich 

startujących drużyn, przemówieniami 

organizatorów   i zaproszonych gości m.in. 

Marszałka Sejmiku Województwa Adama 

Jarubasa i Prezesa Wojewódzkiego Oddziału 

ZOSP RP Mirosława Pawlaka. Wszystko 

odbyło się w sali gimnastycznej 

stopnickiego gimnazjum. Komisja 

sędziowska z uwagi na niepoprawiające się 

warunki pogodowe postanowiła dodatkowo, 

że odbędzie się tylko jedna konkurencja,             

a mianowicie bieg sztafetowy                                 

z wyłączeniem pierwszej przeszkody jaką 

jest drabina. Po zbiórce wszystkie drużyny                

i ich opiekunowie przenieśli się na stadion 

tuż obok, gdzie na nowej tartanowej bieżni, 

wszystkie startujące drużyny miały wykazać 

się swoją sprawnością. Chłopcy z MDP OSP 

Zagajów uzyskali czas 68 sekund co 

wystarczyło na ostatni stopień podium:) 

Naszą drużynę zdołały wyprzedzić tylko 

MDP OSP Nowy Korczyn (I miejsce) oraz 

MDP OSP z Włoszczowy (II miejsce). Nasi 

chłopcy spisali się znakomicie, wszystkie 

zadania wykonując wzorowo. Dumny                  

z wyników chłopców z Zagajowa Prezes 

Stanisław Szewczyk zasponsorował 

poczęstunek w miejscowej restauracji dla 

całej ekipy z Gminy Michałów.  

Brawo!!! 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

W dniu 01.08.2010r. we Wrocieryżu zostały 

przeprowadzone gminne zawody sportowo – 

pożarnicze.  

W wyniku rozegranych konkurencji zgodnie 

z regulaminem zawodów sportowo 

pożarniczych uzyskano następujące wyniki: 

GRUPA A 

1. OSP Pawłowice - łączny czas - 103s. – I 

miejsce 

2. OSP Zagajówek - łączny czas - 108s. – II 

miejsce 

3. OSP Michałów - łączny czas - 110s. – III 

miejsce 

4. OSP Zagajów - łączny czas - 113s. – IV 

miejsce 

5. OSP Sędowice - łączny czas - 113s. – V 

miejsce 

6. OSP Tur Górny - łączny czas - 119s. – VI 

miejsce 

7. OSP Tur Dolny - łączny czas - 123s. – 

VII miejsce 

8. OSP Wrocieryż - łączny czas - 133s. – 

VIII miejsce 

9. OSP Góry - łączny czas - 146s. – IX 

miejsce 

GRUPA IIa chłopcy 15-18 lat 

1. OSP Sędowice - łączny czas - 123s. – I 

miejsce 

2. OSP Michałów - łączny czas - 134s. – II 

miejsce 

GRUPA I chłopcy 12-15 lat 

1. OSP Pawłowice - łączny czas - 171s. – I 

miejsce 

2. OSP Sędowice - łączny czas - 177s. – II 

miejsce 

3. OSP Zagajówek - łączny czas - 183s. III 
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miejsce 

4. OSP Wrocieryż - łączny czas - 191s. – IV 

miejsce 

5. OSP Zagajów - łączny czas - 207s. – V 

miejsce 

6. OSP Tur Dolny - łączny czas - 277s. – VI 

miejsce 

GRUPA I dziewcząt 12-15 lat 

1. OSP Zagajówek - łączny czas - 243s. – I 

miejsce 

GRUPA C kobiety 

1. OSP Sędowice - łączny czas - 140s. – I 

miejsce 

2. OSP Zagajów - łączny czas - 148s. – II 

miejsce 

3. OSP Michałów - łączny czas - 169s. – IIII 

miejsce 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wręczenia nagród dla zwycięzców dokonali: 

Stanisław Szewczyk – Wójt Gminy 

Michałów, Prezes ZG w Michałowie                   

w asyście Władysława Węgrzynowicza – 

Komendanta PSP w Pińczowie i Zygmunta 

Miki – Przewodniczącego Rady Gminy 

Michałów. 

Zapraszamy za rok – emocji i wrażeń nie 

zabraknie! 

 

50 lat minęło – jubileusz OSP Zagajówek  

W dniu 18 lipca 2010 roku odbyły 

się uroczystości upamiętniające 50-lecie 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej              

w Zagajówku. 

Uroczystości rozpoczęły się od 

zbiórki wszystkich pododdziałów OSP            

w Zagajówku przy posesji Pana Krzysztofa 

Stanka. Następnie dowódca uroczystości 

Druh Włodzimierz Bartocha poprowadził 

wszystkich pod remizę  w Zagajówku, gdzie 

w pięknej scenerii odprawiona została msza 

święta w intencji założycieli jednostki OSP 

Zagajówek oraz byłych i obecnych 

strażaków tej jednostki.  

Mszę świętą odprawili: 

1. ksiądz Adam Kornalski – proboszcz 

parafii Wrocieryż, Kapelan Gminny OSP, 

2. 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 

Gminny OSP, Wójt Gminy Michałów – 

Stanisław Szewczyk wygłosił krótkie 

przemówienie, w którym powitał 

przybyłych na niedzielną uroczystość gości, 

mieszkańców oraz strażaków-ochotników.  

 

 
 

Mirosław Pawlak - Prezes Zarządu 

Wojewódzkiego Związku OSP RP                       



Biuletyn informacyjny ZG ZOSP RP w Michałowie Nr 16/2010 

 

Opracowali: Stanisław Szewczyk, Zbigniew Kierkowski, Urszula Węgrzynowicz 

 
7 

w Kielcach w asyście swojego zastępcy 

druha Ireneusza Żaka odznaczył sztandar 

jednostki-jubilatki Srebrnym Medalem za 

Zasługi dla Pożarnictwa.  

 

 
Po tej ceremonii orkiestra dęta OSP                          

z Dzierążni zagrała "Sto lat”.  

 

 
 

W dalszej części uroczystości Druh 

Jacek Stanek – naczelnik OSP w Zagajówku 

przedstawił historię powstania jednostki              

w Zagajówku. 

 

 
 

HISTORIA OSP w ZAGAJÓWKU 

Pierwsze zapiski dotyczące istnienia 

miejscowości Zagajówek pochodzą z 1579 roku. 

Nazwa pochodzi od słowa „gaj” czyli las. 

Pierwotnie wieś nazywała się Zagajów Mały. 

Korzenie powstania OSP sięgają czasów 

międzywojennych, w których to istniał już silny 

ruch ludowy. Czas wojny to okres, w którym 

ludowcy z Zagajówka zasilili szeregi Batalionów 

Chłopskich. Po zakończeniu działań wojennych 

założono Polskie Stronnictwo Ludowe 

Mikołajczyka. Po rozwiązaniu organizacji                

w 1947 roku zrodziła się myśl powołania do 

życia Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Założycielami byli: Józef Gajos, Roman Michno, 

Antoni Żuber, Mieczysław Paw, Józef Gręda, 

Henryk Gręda, Wiesław Matuszczyk, Tadeusz 

Żuber, Adam Koźmiński. 

Z ramienia Komendy Powiatowej PSP na 

pierwszym walnym zebraniu statut OSP wręczyli 

druhowie: Jan Kierkowski – naczelnik i Jan 

Polak – Prezes obaj z OSP Pawłowice. W skład 

Zarządu powołanego na pierwszym walnym 

zebraniu weszli następujący druhowie: Henryk 

Gręda – Prezes, Tadeusz Żuber – Naczelnik, 

Wiesław Matuszczyk – Zastępca naczelnika,  

Marian Wójcik – Sekretarz, Stanisław 

Matuszczyk – Skarbnik, Adam Koźmiński – 

Gospodarz. Natomiast pozostali członkowie to: 

Henryk Gajos, Marian Matuszczyk, Stefan 

Matuszczyk, Józef Matyjas, Marian Koźmiński, 

Kazimierz Kwiecień, Tadeusz Gajos, Józef 

Bębenek, Stanisław Dygoń, Józef Grzybczak. 

Członkami popierającymi byli: Józef Gajos, 

Roman Michno, Józef Gręda, Antoni Żuber, 

Stanisław Lniany, Władysław Matuszczyk, 

Stanisław Matuszczyk (s. Jana), Franciszek 

Stanek. Od chwili założenia jednostka OSP 

borykała się z dużymi trudnościami, gdyż brak 

było sprzętu gaśniczego. Mimo tego 

wypożyczono sikawkę ręczną najpierw                           

z Pawłowic, a później z Tura Dolnego i na 

początku z tym sprzętem OSP brała udział                  

w zawodach pożarniczych i w akcjach 

gaśniczych. Oprócz tego organizowano imprezy 

dochodowe tj. zabawy taneczne, a dochód                   

z imprez przeznaczono na zakup 

umundurowania dla członków OSP. Pierwsze 

konne środki transportu zapewnili Władysław 

Matuszczyk  i Stanisław Matuszczyk (s. Jana). 

Pierwszą motopompę M-400 jednostka OSP 

otrzymała z Komendy Powiatowej PSP               

w Pińczowie w roku 1969. W roku 1980                      

z Prezesury ustąpił druh Henryk Gręda, a na 

jego miejsce wybrano druha Józefa Grędę.                

Z jego inicjatywy i przy okazanym 

zaangażowaniu zakupiono sztandar strażacki                    

i brakujące umundurowanie na 25-lecie OSP. 

Sztandar został wręczony przez Komendanta 

Wojewódzkiego pułkownika Oksińskiego.                   

W roku 1982 przydzielono jednostce motopompę 

M-800. Po śmierci druha Józefa Grędy w 1990 

roku prezesem wybrany został druh Henryk 

Żuber. Dwa lata później ze względu na 

nienajlepszy stan zdrowia rezygnuje ze 

stanowiska naczelnika druh Tadeusz Żuber, a na 

jego miejsce wybrano dużo młodszego druha 

Ryszarda Matuszczyka. Obaj te funkcje pełnili 

do 2010 roku. W tym to okresie jednostka                 
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z Zagajówka zajmowała czołowe miejsca, w tym 

kilka razy pierwsze w zawodach sportowo-

pożarniczych. Dodatkowo w Zagajówku prężnie 

działała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

która zdobywała czołowe miejsca w zawodach,                    

a w 1988 roku zdobyła mistrzostwo 

Województwa Świętokrzyskiego. W roku 2007 

jednostka otrzymała samochód marki ŻUK.              

W roku 2010 na walnym zebraniu wybrano 

najmłodszy zarząd w skład którego weszli: 

Sylwester Sowa – Prezes, Jacek Stanek – 

Naczelnik,  Włodzimierz Żuber – Wiceprezes, 

Marcin Panek – Wiceprezes, Mariusz 

Matuszczyk – Zastępca Naczelnika, Robert 

Czesak – Sekretarz, Zbigniew Gręda – Skarbnik, 

Łukasz Matuszczyk – Gospodarz, Henryk Cebula 

– Członek zarządu pełniący funkcje 

konserwatora. 

 Kolejnym punktem było 

uhonorowanie odznaczeniami zasłużonych 

druhów a także osoby współpracujące na 

rzecz poprawy ochrony ppoż. i rozwoju OSP                  

w Zagajówku. 

Złotym Znakiem Związku za długoletnią 

aktywną działalność w ochotniczej straży 

pożarnej został odznaczony druh HENRYK 

ŻUBER. 

50 lat temu w gronie założycieli Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zagajówku  znaleźli się 

druhowie: Józef Matyjas, Kazimierz 

Kwiecień, Tadeusz Żuber, Wiesław 

Matuszczyk, Marian Matuszczyk, Tadeusz 

Gajos, Mieczysław Paw. 

Za ten 50-letni okres działalności na rzecz 

rozwoju Województwa Świętokrzyskiego               

i ochrony przeciwpożarowej Wicewojewoda 

Świętokrzyski – Piotr Żołądek uhonorował 

ich  statuetkami Świętego Floriana. 

Wymienieni druhowie wyróżnieni zostali 

również przez Starostę Powiatu 

Pińczowskiego – Andrzeja Kozerę 

Medalem Pamiątkowym „Zasłużony dla 

Powiatu Pińczowskiego”. W gronie 

uhonorowanych znalazł się długoletni 

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej               

w Zagajówku druh Ryszard Matuszczyk. 

Złoty Medal „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa” dla druhów: 

Mateusz Panek, Marek Stanek, Antoni 

Michno, Włodzimierz Klamka. 

Srebrny Medal „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa” dla druhów: 

Zdzisław Rudziński, Henryk Cebula, Paweł 

Zieliński, Adam Żuber, Piotr Rudziński, 

Sylwester Sowa. 

Brązowy Medal „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa” dla druhów: 

Marcin Panek, Jacek Stanek, Barbara 

Cebula, Andrzej Grzybczak, Mariusz 

Matuszczyk, Przemysław Matuszczyk, 

Bogdan Paluch, Piotr Widmański. 

Odznaki „Za wysługę lat” dla druhów: 

45 lat działalności: Józef Zieliński, Tadeusz 

Matuszczyk, Zbigniew Panek – 45 lat 

35 lat: Jerzy Gajos, Krzysztof Stanek 6. 30 

lat: Zbigniew Gręda, Włodzimierz Żuber, 

Robert Czesak – 30 lat 

25 lat: Paweł Matuszczyk  

Odznakę „Strażak Wzorowy” dla druhów: 

Michał Cebula, Łukasz Matuszczyk, Karol 

Stanek, Adam Matuszczyk. 

Złotą Odznakę Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza dla druhów: 

Adrian Żuber, Kamil Bębenek s. Rafała, 

Maciej Cebula, Grzegorz Kaszuba, Karol 

Gręda, Kamil Bębenek s. Stanisława. 

Brązową Odznakę Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza dla druhów: 

Wojciech Matuszczyk, Damian Paluch, 

Kamil Stanowiński, Dawid Dygoń, Kamil 

Widmański, Natalia Dygoń, Dorota Sroka, 

Justyna Janocha, Paulina Paluch, Natalia 

Sowa, Katarzyna Janocha, Alicja 

Matuszczyk, Justyna Gręda. 

Czas odznaczeń uświetnił występ grupy 

wokalnej „MIERZAWA” w składzie: 

Barbara Cebula, Halina Biały, Henryka 

Gietka-Bębenek, Halina Głombińska, 

Dorota Purtak, Urszula Węgrzynowicz, 

Alita Żuber.  

Druhny wykonały kilka piosenek dla 

druhów strażaków – ochotników                          

z Zagajówka przy akompaniamencie 

Krzysztofa Ziółkowskiego. 
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Obchody 50-lecia OSP w Zagajówku 

nie mogłyby się odbyć gdyby nie sponsorzy, 

dlatego też Prezes OSP druh Sylwester 

Sowa podziękował w imieniu swoim i całej 

braci strażackiej za wsparcie finansowe. 

W końcowej części uroczystości głos 

zabrali zaproszeni gości, którzy złożyli 

życzenia i gratulacje dla całej jednostki OSP 

w Zagajówku. Część oficjalna zakończyła 

się defiladą kompanii OSP. Po czym 

nastąpiło wbijanie gwoździ i złożenie 

wpisów do księgi pamiątkowej. Imprezę 

uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich 

z Tura Dolnego oraz krótki recital autorski 

Krzysztofa Ziółkowskiego.  

Licznie zgromadzonych uczestników 

imprezy, aż do późnych godzin nocnych 

zabawiał zespół „Milton” z Sielca. 

Dodatkową atrakcją były zmagania 

sprawnościowe zorganizowane przez GCK.  

Koszty całej imprezy były pokryte ze 

środków unijnych oraz przez sponsorów. 

Tak więc uroczystości w Zagajówku gminę 

nic nie kosztowały. Podobnie jak i pozostałe 

dotychczas organizowane imprezy 

strażackie. 

 

Kobieca Drużyna Pożarnicza w Krakowie 

21 sierpnia 2010 roku Kobieca Drużyna 

Pożarnicza z Michałowa ponownie 

promowała nasz region na XXXIV 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 

prezentowały także „cepeliowskie” zespoły 

folklorystyczne, kapele ludowe, soliści                 

i grupy muzyczne towarzyszące twórcom 

zagranicznym.  

 

Razem podziękujmy za plon 

Dożynki Gminne 2010  

22 sierpnia 2010 roku odbyły się dożynki 

gminne w Turze Górnym. Uroczystości 

dożynkowe, które prowadziła Pani Edyta 

Zych Dyrektor ZPO w Michałowie 

rozpoczęły się zbiórką uczestników na 

terenie boiska wiejskiego  w Turze Górnym.  

Następnie korowód dożynkowy 

przemaszerował na plac obok remizy 

strażackiej, gdzie odbyła się polowa Msza 

Święta. 

 

 
 

Dożynki rozpoczęto zawołaniem żniwnym 

w wykonaniu kapeli Maćka Sobonia. 

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 Tura Górnego.  

 

 
 

Tegorocznymi starostami dożynek byli: 

Pani Alicja Sosińska z Zagajowa i Pan 

Robert Konofal mieszkaniec Tura Górnego. 

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: Tur Górny, 

Michałów, Pawłowice, Tur Dolny                         

i Zagajówek. 
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Doceniając trud włożony w przygotowanie 

poszczególnych wieńców dożynkowych 

wszystkie delegacje wieńcowe otrzymały            

z rąk Pana Wójta nagrody.  

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 Maćka Sobonia oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich w Turze Dolnym. 

Na uroczystościach dożynkowych nie 

zabrakło również naszych kochanych 

strażaków. 

 

 
 

Dożynki zakończyły się zabawą taneczną 

prowadzoną przez zespół TOP SECRET. 

 

1 października – posiedzenie Prezydium 

Zarządu Wojewódzkiego  

 

1 października w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pawłowicach odbyło się 

posiedzenie Prezydium  Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. Swą 

obecnością spotkanie zaszczycili: 

Członkowie Prezydium  Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach na 

czele z Prezesem Wojewódzkim OSP – 

Mirosławem Pawlakiem; Kazimierz 

Wroński – członek Głównej Komisji 

Rewizyjnej; Druh Tworek – członek 

Głównego Sądu Honorowego; Ryszard 

Januszek – Dyrektor Oddziału Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach; Andrzej 

Będkowski – poseł; Władysław 

Węgrzynowicz – Komendant Powiatowy 

PSP w Pińczowie; Wojciech Bucki – 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP            

w Pińczowie; Krzysztof Słonina – Wójt 

Gminy Kije; Zdzisław Leks – Burmistrz 

Miasta  i Gminy Działoszyce; Adam Pałys – 

Wójt Gminy Solec Zdrój; Stanisław 

Szewczyk – Wójt Gminy Michałów, Prezes 

ZG ZOSP w Michałowie; Zbigniew 

Kierkowski – Komendant Gminny OSP; 

członkowie OSP w Pawłowicach na czele            

z Prezesem jednostki – Piotrem 

Wojniakiem; Kobieca Drużyna Pożarnicza                         

z Michałowa.  

 

 
 

Na posiedzeniu omawiane były sprawy 

związane z działalnością Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Powiatu 

Pińczowskiego. 
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11 listopada 

11 listopada o godzinie 12.00                  

w kościele parafialnym we Wrocieryżu 

odbyła się uroczysta suma za ojczyznę. 

 

 
 

Nabożeństwu przewodniczył ksiądz 

Wiesław Jasiczek, a homilię wygłosił ksiądz 

Jerzy Piwowarczyk, który przypomniał 

drogę do świętości św. Marcina patrona 

parafii. Zgodnie z tradycją w nabożeństwie 

uczestniczyły poczty sztandarowe 

kombatantów, PSL-u i strażaków 

ochotników. 

 

 
 

Zgromadzonym na modlitwie 

podziękował proboszcz parafii,                           

a jednocześnie kapelan strażaków ksiądz 

Adam Kornalski. Natomiast Wójt Gminy 

Michałów Stanisław Szewczyk powiedział: 

 

 

 

„Czcigodni księża, dziękuję Wam za 

modlitwę za naszych przodków i ojczyznę. 

Modlitwa dzisiaj jest nam bardzo potrzebna 

tak jak 100 lat temu. Wielcy synowie narodu 

polskiego tacy jak: Ignacy Jan Paderewski, 

Józef Piłsudski, Henryk Sienkiewicz, Roman 

Dmowski, Wincenty Witos, Józef Haller – 

dowódca Błękitnej Armii i inni walczyli              

o Polskę piórem, słowem i mieczem. 

Natomiast regenci abp Aleksander 

Kakowski, Józef Ostrowski i Zdzisław 

Lubomirski podtrzymywali naród na duchu 

modlitwą i radosną nowiną o wolności. 

Kończąc życzę wszystkim, aby ojczyzna 

niebiańska i ziemska pokochała nas 

wszystkich tak jak my ją kochamy.” 

 

 

„Wigilia strażacka” 

19 grudnia 2010 roku w budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych w Michałowie 

odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego 

OSP, aby podsumować miniony rok. 

 

 
 

Otwarcia zebrania i przywitania zebranych 

dokonał Prezes Zarządu Gminnego – 

Stanisław Szewczyk mówiąc, iż spotkanie 

dzisiejsze ma uroczysty przedświąteczny 

charakter. 

Na spotkaniu obecni byli: 

1. Mirosław Walasek – Wójt Gminy, 

2. Zygmunt Mika – Przewodniczący 

Rady Gminy, 

3. Stanisław Szewczyk – Prezes 

Zarządu Gminnego OSP, 

4. Zbigniew Kierkowski – Komendant 

Gminny OSP, 

5. Urszula Węgrzynowicz – Sekretarz 

Gminny OSP, 

6. ks. Adam Kornalski – kapelan 

Gminny OSP, 

7. ks. Jerzy Piwowarczyk, 

8. ks. Zygmunt Sawicki, 

9. członkowie Gminnej Komisji 

Rewizyjnej OSP, 

10. delegaci na Zjazd Gminny, 
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11. Kobieca Drużyna Pożarnicza, 

12. członkowie jednostek OSP. 

Jak co roku Komendant Gminny – Zbigniew 

Kierkowski przygotował podsumowanie 

działalności OSP i Zarządu Gminnego                

w wersji multimedialnej. Szczególnym 

punktem podsumowania było 

przypomnienie i przedstawienie prac 

remontowych wykonanych w remizach 

strażackich. Strażacy mogli zobaczyć jaki 

ogrom prac został wykonany                             

w poszczególnych remizach i jak wyglądały 

one przed remontem.  

Następnie Kapelan Gminny OSP ks. Adam 

Kornalski przeczytał fragment pisma 

świętego i złożył wszystkim zebranym 

najlepsze życzenia. 

 

 
  

Kończąc podsumowanie Komendant 

podziękował Druhowi Stanisławowi 

Szewczykowi za wszystko co zrobił dla 

straży będąc Wójtem Gminy, wręczając mu 

statuetkę Świętego Floriana. 

Druh Szewczyk z wielkim wzruszeniem 

podziękował Komendantowi i wszystkim 

strażakom za piękną pamiątkę i miłe słowa. 

 

 
 

Jak przystało na strażaków zaśpiewano kilka 

najpiękniejszych kolęd.. m.in.: „Wśród 

nocnej ciszy”, „Do szopy”, „Dzisiaj                    

w Betlejem”, „Jezus Malusieńki”.   

Były też życzenia powiązane  z łamaniem 

się opłatkiem. 

 

 
 

Wigilia to piękny czas obchodzony w gronie 

rodziny i bliskich nam osób. To czas 

pojednania z bliźnim. To czas składania 

sobie życzeń. 

 I taką wigilię przeżyliśmy w gronie 

strażackiej rodziny.  

 

Prace remontowe 

Działalność wszystkich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych koordynuje 

Zarząd Gminny OSP na czele z Prezesem - 

Wójtem Gminy Stanisławem Szewczykiem. 

I dzięki niemu właśnie jednostki OSP przez 

wiele lat otrzymywały wsparcie finansowe  

z budżetu Gminy i z zewnątrz.  

Dzięki tej pomocy strażacy ochotnicy                 

w czynie społecznym i z wielkim 

zaangażowaniem, przy pomocy firm 

remontowych lub samodzielnie wykonali 

wiele prac remontowych w swoich 

obiektach.  

2007 rok 

BUDŻET OSP (środki własne)– 68 559 zł 

Wydatkowano: 

Paliwo: 11 228,55 zł 

Energia: 9 349,77 zł 

Konserwatorzy: 16 200 zł 

Ubezpieczenie: 2500 zł 

Umundurowanie: 5488,68 zł 

Naprawy sprzętu: 5907,53 zł 

Drobne remonty w strażnicach: 4128,64 zł 

Inne wydatki związane z działalnością OSP: 

13 755,83 zł 

Środki pozyskane + wkład własny gminy 

Tur Dolny – 2 stoły, 4 ławki, malowanie 

poręczy i lamperii, białkowanie 

pomieszczeń, wyrównywanie posadzki               

w garażu, wydzielenie części garażu 

(wymurowanie ścianki działowej                         
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i wylewka), osadzenie drzwi – wartość prac 

6 000 zł otrzymane z Karpacki Operator 

Systemu Dystrybucyjnego w Tarnowie, 

Oddział Zarząd Gazowniczy w Kielcach. 

Tur Górny – położenie płytek oraz 

wymiana okien – 14 000 zł. 

Zagajów – wkład kominkowy, zbiornik na 

szambo – 20 000 zł. 

Wrocieryż – wymiana okien – 8 100 zł. 

2008 rok 

BUDŻET OSP – 71 000 zł 

Wydatkowano: 

Paliwo: 8 329,88 zł 

Energia: 14 477,12 zł 

Konserwatorzy: 20 718 zł 

Ubezpieczenie: 2 947,80 zł 

Umundurowanie: 11 111,52 zł 

Naprawy sprzętu: 1430,07 zł 

Drobne remonty w strażnicach: 400 zł 

Inne wydatki związane z działalnością OSP: 

11 585,61 zł 

Środki pozyskane + wkład własny gminy 

Pawłowice  – wykonanie podłogi, 

malowanie ścian  i położenie płytek, remont 

łazienki – 37 100 zł. 

Zagajówek – wykonanie podłogi z płytek, 

ogrzewanie, wymiana okien, malowanie 

ścian w pomieszczeniach, zakup 

wyposażenia – stoliki, krzesła i sprzęt AGD 

– wartość prac ok. 40 000 zł z Programu 

Integracji Społecznej w ramach otwarcia 

Klubu Seniora. 

Dodatkowo z UG – wymiana okien i drzwi, 

kostka brukowa – 18 000 zł. 

Zagajów – wykonanie belki nośnej, 

wymiana podłogi drewnianej na podłogę             

z płytek ceramicznych, otynkowanie 

wewnętrzne, wykonanie instalacji 

elektrycznej  i wodociągowo-kanalizacyjnej, 

przebudowa części garażowej na łazienkę, 

wymiana okien drewnianych na plastikowe                         

z parapetami, osadzenie kominka wraz                 

z rozprowadzeniem instalacji grzewczej, 

wydzielenie pomieszczenia kuchennego               

z zainstalowaniem urządzeń (tj. 

zlewozmywak, bojler itp.). wartość czynu 

społecznego szacuje się na ok. 30 000 zł, 

wartość prac - 28 200 zł.  

Dodatkowo: wymiana bramy garażowej, 

wymiana drzwi wejściowych, wykonanie 

tarasu i schodów, położenie kostki 

chodnikowej przed budynkiem, niwelacja 

terenu wokół strażnicy, porządkowanie 

pomieszczeń remizy, wymiana dachu. 

Wartość remontu – 34 100 zł. 

Pozostałe jednostki mimo niskich nakładów 

finansowych też „upiększyli” swoje obiekty  

i tak: 

Góry – elewacja zewnętrzna strażnicy, 

wymiana blachy – 4 000 zł. 

Tur Górny – wymiana więźby dachowej, 

porządkowanie terenu wokół strażnicy, 

wymiana okien w remizie – 19 000 zł. 

Tur Dolny – wylewka i położenie płytek              

w pomieszczeniu wydzielonym na chłodnię, 

zainstalowanie agregatu chłodniczego, 

wykonanie łazienki dla kobiet, białkowanie               

i malowanie ścian wewnątrz budynku, 

ocieplenie i położenie paneli dachu, 

wykonanie dwóch scen dla orkiestry, remont 

drzwi wejściowych oraz drzwi do sali obrad, 

wydzielenie kąciku gospodarczego dla 

KGW na przechowywanie naczyń                       

w środkowej kondygnacji, niwelacja terenu 

wokół remizy. Wartość prac – 21 200 zł.  

Michałów: wymiana bramy garażowej –            

7 200 zł. 

Sędowice: wymiana okien w strażnicy – 

kwota 2500 zł. 

2009 rok 

BUDŻET OSP – 85 501 zł 

Wydatkowano: 

Paliwo: 10 438,03 zł 

Energia: 15 863,78 zł 

Konserwatorzy: 22 800 zł 

Ubezpieczenie: 2 779 zł 

Umundurowanie: 11 710,25 zł 

Naprawy sprzętu: 2 178,65 

Drobne remonty w strażnicach: 2 342,55 zł 

Ekwiwalent: 5000 zł 

Inne wydatki związane z działalnością OSP: 

12 388,74 

Środki pozyskane + wkład własny gminy 

Wrocieryż - przy pomocy firmy 

remontowej Pana Czesława Tomfa 

wykonano wiele prac remontowych,                     

a mianowicie: 

a/ instalacja elektryczna, 

b/ tynki wewnętrzne w pomieszczeniach 

kuchni i łazienki  
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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). 

Wartość prac – 31 500 zł. 

2010 rok 

BUDŻET OSP – 78 600 zł 

Wydatkowano: 

Paliwo: 12 093,10 zł 

Energia: 22 333,95 zł 

Konserwatorzy: 22 800 zł 

Ubezpieczenie: 3 312,50 

Umundurowanie: 6 090 zł 

Naprawy sprzętu: 2 195,45 zł 

Ekwiwalent: 6 570 zł 

Inne wydatki związane z działalnością OSP: 

3205 zł 

Środki pozyskane + wkład własny gminy 

Zagajówek - wymiana dachu – 35 000 zł.  

Góry: wymiana stolarki okiennej                       

i drzwiowej, roboty murowe, licowanie 

ścian, roboty hydrauliczne, tynki 

wewnętrzne, wykonanie instalacji 

elektrycznej i odgromowej (kwota ok.               

23 700 zł). 

Zagajówek: stolarka okienna                         

i drzwiowa, posadzki i schody, roboty 

hydrauliczne, tynki wewnętrzne (kwota ok. 

24 300 zł). 

Pawłowice: roboty remontowe – wymiana 

dachu, rynien (kwota ok. 61 900 zł). 

Tur Górny: wymiana stolarki drzwiowej, 

posadzki i schody, roboty hydrauliczne, 

tynki wewnętrzne, sufit podwieszany, 

ocieplenie (kwota ok. 44 000 zł). 

Pozostałe obiekty tj. TUR DOLNY, 

ZAGAJÓW, WROCIERYŻ i SĘDOWICE 

będą remontowane w roku 2011. 

Dodatkowo z pomocy finansowej                          

z  programu „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”  skorzystali: 

Zagajów: wyposażenie świetlicy (rolety, 

gabloty, grzejnik łazienkowy), malowanie 

wewnątrz budynku (kwota ok. 7 100 zł). 

Pawłowice: ocieplenie poddasza (kwota ok. 

24 500 zł). 

 

10 przykazań  strażaka 

1. Nie wyobrażaj sobie, że samo 

przywdzianie munduru strażackiego czyni 

cię już strażakiem, albowiem jeśli 

paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz 

swoje obowiązków, jesteś jako wilk                    

w owczej  skórze. 

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest 

podstawą wszystkich cnót, jakie prawego 

strażaka zdobić powinny. 

3.Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak 

orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na 

ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak 

lew. 

4.Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj 

życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic 

nie da, lub gdzie oczywiste 

niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń 

brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co 

każe obowiązek, co każą przełożeni, co 

wymaga dobrego dzieła, któremu służysz. 

5.Będziesz posłuszny przełożonym swoim. 

Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła               

i jak żołnierz winien w rzeczach służby 

wyrzec się własnej woli. 

6.Przestrzegaj porządku. Przysłowie głos: 

"Porządek jest duszą świata". Bez porządku 

ani państwo, ani dom ostać się nie może. 

7.Bądź dumny z tego, że należysz do 

towarzystwa pożarniczego, że należysz do 

niezliczonej rzeszy bojowników walczących 

pod sztandarem najczystszej miłości 

bliźniego. 

8.Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne 

hasło strażackie: "Jeden za wszystkich, 

wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju 

ma być koleżeństwo                 w drużynach 

strażackich. 

9.Będziesz spełniał obowiązki swoje                     

z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń 

jak najemnik, który rad wykręca się od 

roboty. 

10.Będziesz się starał o zabezpieczenie losu 

swojej rodziny na wypadek twojej śmierci 

lub kalectwa. 

 

 


