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Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Michałowie 

„WALKA Z POŻARAMI”
W 2012 roku na terenie powiatu pińczowskiego odnotowano 687 
zdarzeń,  w tym pożarów  486,   194 miejscowych  zagrożeń  i  7 
alarmów fałszywych. 
Na terenie Gminy Michałów odnotowano  55 zdarzeń, w tym  31 
pożarów, 23 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.
Udział sprzętu i ludzi: 111 pojazdów i 447 strażaków.
Straty: pożary – 69 000 zł; miejscowe zagrożenia – 68 500 zł.
Uratowano mienie na kwotę 816 000 zł.
Udział w zdarzeniach jednostek OSP z terenu Gminy Michałów:

Pawłowice – 41,  Michałów – 31,  Zagajów – 8,  Sędowice – 3,  
Zagajówek – 1, Wrocieryż – 1. 

„KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA W OSP”
Każdego roku w miesiącach styczeń – marzec w szeregach OSP 
odbywa się kampania sprawozdawcza i co  5 lat  sprawozdawczo-
wyborcza. Zebrania strażackie przebiegły w spokojnej atmosferze.
Po  zakończeniu  zebrań  w  jednostkach  zwołano  posiedzenie 
Zarządu  Gminnego  OSP,  na  którym  podsumowano  przebieg 
zebrań w poszczególnych jednostkach i  postawiono zadania do 
realizacji na 2012 rok.

„GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ”
22  marca  2012  roku  w  Zespole  Placówek  Oświatowych 
w Michałowie 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:  Klaudia  Nowak, 
Paweł Bielecki, Stanisław Jakubowski i Karol Skoczek.
2.  Zespół  Placówek  Oświatowych  w  Michałowie:  Patryk 
Łojowski,  Dominik  Drogosz,  Natalia  Sowa,  Magdalena 
Dzierżak,  Klaudia  Chroboczek,  Łukasz  Głombiński,  Kamil 
Stanowiński.  
3.  Zespół  Placówek  Oświatowych  w  Sędowicach:  Mateusz 
Dubiel,  Dariusz  Dąbrowski,  Miłosz  Rusek i  Angelika 
Zarzycka.
4. Zespół Placówek Oświatowych w Węchadłowie: Dawid Żuber, 
Arek  Sperka,  Albert  Dubiel  i  Kinga  Cak.
W  grupie  szkół  podstawowych  zwyciężyła  Karol  Skoczek 
zamieszkały  w  Węchadłowie,  w  grupie  gimnazjalnej  Łukasz 
Głombiński z Pawłowic.
Jak co roku uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. Nagrody 
(książki)  dla wszystkich uczestników ufundował Wójt Gminy – 
Mirosław Walasek.  Pani  Dyrektor  ZPO w Michałowie  –  Edyta 
Zych zagwarantowała gorący poczęstunek.
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„DZIEŃ STRAŻAKA”
6 maja 2012 roku w Turze Górnym spotkali się strażacy z Gminy
Michałów  na  uroczystym  apelu  z  okazji  Dnia  Strażaka.  
Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Św. 
w  intencji  strażaków,  celebrowaną  przez  ks.  kapelana  Adama 
Kornalskiego i ks. proboszcza Jerzego Piwowarczyka.                 

Licznie  przybyłych  na  uroczystość  strażaków, 
mieszkańców  gminy  oraz  zaproszonych  gości  powitał  Prezes 
OZG ZOSP RP w Michałowie druh Mirosław Walasek, a wśród 
nich Wiceprezesa OZW w Kielcach Ireneusza Żaka, Prezesa OZP 
w Pińczowie Zbigniewa Kierkowskiego, Wiceprezesa Powiatowej 
Komisji  ds.  Młodzieży  Kultury  i  Sportu  Dariusza  Żubra, 
Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  Rady  Gminy 
w Michałowie Michała Klamińskiego, radnych – Bożenę Wójcik, 
Czesława Tyburczyka, Sylwestra Sowę, Tadeusza Oleksego.

W przemówieniach mówcy wypowiedzieli wiele ciepłych 
słów  i  życzeń  pod  adresem  druhów,  a  następnie  najbardziej 
aktywnych  uhonorowano  licznymi  medalami,  dyplomami 
i listami gratulacyjnymi.
Byli to następujący druhowie i druhny:
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:  Lech Baran, Jacek 
Stanek, Sylwester Sowa
Srebrny  Medal  „Za  Zasługi  dla  Pożarnictwa”:  Marcin  Kania,  
Zdzisław Młyńczak, Piotr Kopczyński, Robert Purtak, Zygmunt  
Gręda, Marian Domagała, Urszula Węgrzynowicz
Brązowy  Medal  „Za  Zasługi  dla Pożarnictwa”:Mirosław 
Młyńczak,  Rafał  Kędzierski,  Konrad  Baran,  Grzegorz  Skóra,  
Janusz  Kierkowski,  Zdzisław  Domański,  Łukasz  Bębenek,  
Przemysław Schab
Odznakę  „Strażak  Wzorowy”:  Maciej  Cebula,  Karol  Gręda,  
Katarzyna  Gruszka,  Katarzyna  Kierkowska,  Karolina  
Kierkowska,  Łukasz  Mazur,  Paweł  Szymański,  Marcin  
Witkowski, Adrian Żuber
Listy  pochwalne  i  podziękowania za  zaangażowanie,  ofiarność 
oraz  szlachetną  postawę  w  niesieniu  pomocy  potrzebującym:
Włodzimierz Bartocha, Stanisław Zimoląg
Dyplomy  uznania  za  długoletnią  i  bezinteresowną  służbę 
w  szeregach  OSP:  Stanisław  Jobczyk,  Józef  Zięba,  Stefan  
Ciesielski
Dyplomy uznania za wzorową działalność, zaangażowanie i godną 
postawę:  Magdalena  Mitręga,  Halina  Głombińska,  Dominik  
Mazur,  Tadeusz  Oleksy,  Józef  Konofal,  Jerzy  Dzierżak,  
Stanisław Ciesielski, Stanisław Wojtasik, Józef Biały, Zbigniew  
Spaczyński,  Zbigniew  Gręda,  Henryk  Cebula,  Łukasz  
Matuszczyk,  Adrian Bębenek, Kamil Janusek, Adam Walczak-
Stachowiak, Sylwester Jonczyk.

Uroczystość  zakończyła  defilada  pododdziałów 
strażackich prowadzonych przez d-cę uroczystości Włodzimierza 
Bartochę.  
W  czasie  trwania  apelu  zastęp  OSP  Pawłowice  uczestniczyły 
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w gaszeniu pożaru w Sancygniowie – taka to już jest ta strażacka 
dola.  Zarząd  Gminny  w  Michałowie  składa  szczególne 
podziękowania za przygotowanie uroczystości strażakom z Tura 
Górnego z prezesem Józefem Konofalem oraz radnym Tadeuszem 
Oleksym na czele. Po zakończonych uroczystościach odbyła się 
zabawa taneczna – grał zespół „TOP SECRET”.

„GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE”
W Zagajowie 8 lipca w piękną, słoneczną niedzielę rozegrane 
zostały  Gminne  Zawody  Sportowo-Pożarnicze,  w  których 
wzięły  udział  23 drużyny,  w tym 9 drużyn OSP,  3  drużyny 
KDP, 8 drużyn MDP chłopców i 3 drużyny MDP dziewcząt.  

Zawody  oficjalnie  otworzył  Wójt  Gminy  Michałów 
Mirosław Walasek witając zgromadzone jednostki, zaproszonych 
gości oraz publiczność. Wypowiadając znaną sentencję "Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze uważam za otwarte" dał sygnał do 
rozpoczęcia rywalizacji. A rywalizacja mimo upału była zacięta.
Nad  prawidłowym  przebiegiem  konkurencji  czuwała  komisja 
sędziowska w składzie:
bryg. Władysław Węgrzynowicz – sędzia główny
mł. bryg. Jarosław Wleciał
mł. bryg. Jarosław Huk
st. kpt Piotr Wieniecki
mł. kpt Mariusz Fodymski
asp. sztab. Andrzej Domagała
dh Łukasz Kurczyna – OSP Chroberz
dh Piotr Lozio – OSP Chroberz

Przebieg  zawodów  komentował  Zbigniew  Kierkowski  – 
Komendant Gminny OSP  w Michałowie, który w tej roli nie ma 
sobie  równych.  Czuł  się  jak  ryba  w  wodzie.

I  konkurencją  była  Musztra  Strażacka,  którą  najlepiej 
zaprezentowały drużyny: OSP z Tura Dolnego, KDP z Zagajowa, 
MDP 12-15  lat  chłopcy –  Zagajów,  MDP 15-18 lat  chłopcy – 
Sędowice  i  MDP  12-15  lat  dziewczęta  –  Wrocieryż.
Puchary i dyplomy za musztrę ufundowali: Przewodniczący Rady 
Gminy  –  Zygmunt  Mika  i  Wójt  Gminy  Mirosław  Walasek.

Następnie  odbył  się  bieg  sztafetowy  oraz  ćwiczenia 
bojowe, które cieszyły się największym zainteresowaniem.
I miejsce – OSP Zagajówek
II miejsce – OSP Zagajów
III miejsce – OSP Michałów
kolejne: Wrocieryż, Sędowice, Tur Dolny, Góry, Pawłowice, Tur 
Górny
Kobieca Drużyna Pożarnicza:
I miejsce – Sędowice
II miejsce – Zagajów
III miejsce – Michałów
Chłopcy 12-15 lat:
I miejsce – Sędowice
II miejsce – Tur Dolny
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III miejsce – Zagajów
IV miejsce - Wrocieryż
Chłopcy 15-18 lat:
I miejsce – Sędowice
II miejsce – Tur Dolny
III miejsce – Wrocieryż
IV miejsce – Michałów
Dziewczęta 12-15 lat:
I miejsce – Wrocieryż
II miejsce – Zagajówek
III miejsce – Pawłowice
Wręczenia  nagród  i  dyplomów dokonał  Wójt  Gminy Mirosław 
Walasek, w asyście Komendanta Powiatowego PSP Władysława 
Węgrzynowicza  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Zygmunta 
Miki. Następnie Komendant Gminny OSP Zbigniew Kierkowski 
odczytał  nazwiska druhów MDP, którym nadano  Złote Odznaki 
Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza,  a  byli  to:  Rafał  Zieliński, 
Kamil Baran, Kamil Wleciał, Mateusz Wleciał, Bartosz Nogacki 
i Arkadiusz Sperka.

W gminie Michałów sport pożarniczy cieszy się wielkim 
zainteresowaniem.W zawodach wzięło udział 206 zawodników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w zawodach, a OSP 
w Zagajowie za przygotowanie placu i organizację.

„DOŻYNKI GMINNE”
Tego roku całą społeczność gminy Michałów zaprosili do siebie 
mieszkańcy Pawłowic. Imprezę prowadzili Edyta Zych – Dyrektor 
ZPO w Michałowie i Mirosław Walasek – Wójt Gminy Michałów. 

Na dobry początek uczestnicy rolniczego święta modlili się 
podczas polowej mszy świętej odprawionej przez Księży: Adama 
Kornalskiego  i  Jerzego  Piwowarczyka.   Po  mszy  licznie 
zgromadzeni uczestnicy dożynek utworzyli  korowód z pocztami 
sztandarowymi  na  czele.  Rolnicze  święto  w ten  piękny sposób 
uczcili  strażacy  z  gminnych  jednostek  OSP pod  dowództwem 
Prezesa OSP Pawłowice – dh Piotra Wojniaka, PSL i kombatanci. 
Za  sztandarami  dumnie  kroczyły  delegacje  wieńcowe 
i starostowie dożynek – Bernarda Pasternak z Karolowa i Janusz 
Zabiegło  z  Pawłowic.  Tytuł  najpiękniejszego  wieńca  otrzymał 
wieniec z Pawłowic.

Dożynki  w  Pawłowicach,  pomimo  niezbyt  miłej  aury 
zgromadziły  dość  liczną  publiczność,  która  z  pewnością  nie 
narzekała na nudę.  Na scenie pojawił  się  zespół  Pajujo grający 
muzykę  reggae,  odbył  się  pokaz  musztry  paradnej,  a  gwiazdą 
wieczoru  była  „Druga  M”  -  czyli  znakomity  sobowtór  Maryli 
Rodowicz. 

Na  zakończenie  dożynek  odbyła  się  zabawa  taneczna 
z akompaniamentem zespołu CROSS.  Za doskonałą organizację 
i  trud  włożony  w  przygotowania  do  dożynek  podziękowania 
otrzymał Włodzimierz Bartocha. Zarząd OSP w Pawłowicach do 
wyrazów wdzięczności dołączył statuetkę św. Floriana.
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„100 lat BANKU SPÓŁDZIELCZEGO”
24 sierpnia w Pińczowie przed główną siedzibą BS rozpoczęły się 
jubileuszowe  uroczystości,  na  które  zaproszono  kilkadziesiąt 
pocztów sztandarowych OSP zaprzyjaźnionych z bankowcami. 

Punktualnie  o  13.40  w  rytmie  Marsza  Generalskiego 
odegranego  przez  orkiestrę  dętą  pińczowskiej  straży  pożarnej, 
prezes BS w Pińczowie w asyście prezesa Oddziału Powiatowego 
ZOSP  RP  Zbigniewa  Kierkowskiego  przyjął  meldunek  od 
komendanta  gminnego  druha  Tadeusza  Szarka  o  gotowości  do 
uroczystości.

Po uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy z rynku do 
kościoła  ruszyła  defilada  pocztów  sztandarowych,  gdzie 
rozpoczęła  się  liturgia  w  intencji  dalszej  pomyślności  Banku 
Spółdzielczego. 

Po  mszy  spotkanie  jubileuszowe  odbyło  się  w  salach 
Belwederu. Wręczono  wiele  odznaczeń  dla  zasłużonych 
pracowników,  wyróżniono  pamiątkowymi  grawertonami 
kilkadziesiąt osób, a dyrektor Jakub Madej przypomniał historię 
prowadzonej przez siebie instytucji.
Prezes Oddziału Powiatowego druh Zbigniew Kierkowski na ręce 
prezesa Jakuba Madeja przekazał podziękowania od strażaków za 
okazywaną pomoc ochotniczym strażom pożarnym i wręczył mu 
pamiątkowego  pluszowego  strażaka.  Przypomniał  również 
zebranym,  iż  Jakub  Madej  10  sierpnia  na  uroczystościach 
jubileuszowych  w  Kijach  udekorowany  został  najwyższym 
strażackim  odznaczeniem,  Złotym  Znakiem  Związku  za 
wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla 
dobra  społeczeństwa  i  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Aktu  dekoracji 
dokonał członek Prezydium Zarządu Głównego, poseł na Sejm RP 
Mirosław  Pawlak  w  asyście  pocztów  sztandarowych  z  Kij 
i  Włoszczowic  dowodzonych  przez  naczelnika  OSP 
Włoszczowice Tomka Długosza.
Podczas  uroczystości  władze  bankowe  chcąc  podziękować  za 
współpracę  wszystkim  tym,  którzy  w  jakikolwiek  sposób 
przyczynili się do rozwoju Banku wręczyły płaskorzeźby kaplicy 
św.  Anny  patronki  Pińczowa.  Jedną  z  nich  otrzymał  prezes 
Zbigniew Kierkowski.

„SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM”
Ks.  Marian  Florczyk  jest  biskupem  pomocniczym  diecezji 
kieleckiej,  a  z  ramienia  Konferencji  Episkopatu  Polski  pełni 
funkcję delegata ds. Duszpasterstwa Sportowców. 
W dniu 14 października wizytując parafię michałowską spotkał się 
z delegacją strażaków na czele z prezesem Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP druhem Zbigniewem Kierkowskim.
Spotkanie  przebiegało  w  miłej  atmosferze.  Ks.  Biskup 
z uznaniem mówił o strażakach o ich działalności i  aktywności 
o  tym  jak  ważna  i  potrzebna  to  służba.  Życzył  wytrwałości, 
konsekwencji w działaniu i opieki Św. Floriana. Ze swojej strony 
deklarował przychylność i modlitwę w intencji druhów. Prosił 
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również  aby nie  zapominać  o  tych,  którzy  odeszli  na  wieczną 
wartę. „Pamięć o nich jest waszą powinnością” – mówił. Strażacy 
z  kolei  mówili  o  swoich  sukcesach,  problemach,  radościach 
i smutkach.

Na  zakończenie  spotkania  Ksiądz  Biskup  udzielił 
wszystkim  obecnym  Pasterskiego  Błogosławieństwa,  a  od 
strażaków otrzymał pluszowego strażaka.

„ARMAGEDON – ćwiczenia NIDA 2012”
Armagedon  to  miejsce  zapowiadanej  w  Apokalipsie  św.  Jana 
ostatecznej bitwy między siłami dobra i zła. Kto 4 października 
2012 obserwował ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem 
„Nida  2012”  mógł  mieć  wrażenie,  że  to  symboliczne  miejsce 
ataku zła to Pińczów i jego okolice. 

Pierwszy atak sił nieczystych nastąpił na terenie zakładu 
Nida  Gips  Gacki,  gdzie  rozszczelniła  się  cysterna  z  ciekłym 
gazem,  kolejno  nastąpiło  rozszczelnienie  instalacji  przesyłowej 
gazu w fazie lotnej .

Do  akcji  ruszyły  „anielskie  hufce”  w  które  wcieliły  się 
zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ale „siły Szatana 
„ zaatakowały ze zdwojoną siłą . Pod murami zakładu Karnego 
w  Pińczowie  zderzyła  się  cysterna  przewożąca  substancję 
łatwopalną  z  samochodem osobowym,  a  zza  krat  uciekło  kilku 
niebezpiecznych więźniów. 

Dowodzący  „siłami  dobra”  komendant  powiatowy 
„archanioł”  Władysław  Węgrzynowicz  postawił  na  nogi  całą 
Jednostkę  Ratowniczo-Gaśniczą  z  jej  dowódcami  „aniołami 
Jarosławami„  Wleciałem  i  Hukiem.  Do  walki  skierował  także 
Powiatowy Odwód Operacyjny w sile kompanii, stworzony z OSP 
powiatu  pińczowskiego na  czele  z  prezesem powiatowym OSP 
„aniołem  mniejszym”  Zbigniewem  Kierkowskim,  poprosił 
również o wsparcie WSKR w Kielcach, który zadysponował na 
teren Pińczowa kolejne zastępy „anielskich hufców” . W sumie na 
ponidzie zmierzała ponad setka strażaków w swych czerwonych 
ognistych rumakach.

Do  akcji  wkroczyła  również  policja  na  czele  z  grupą 
antyterrorystów z Kielc. Służba więzienna także zadysponowała 
wszystko  co  miała  najlepszego  czyli  specjalną  grupę 
interwencyjną z Nowego Sącza.

Tymczasem  w  Schronisku  dla  Nieletnich  w  Leszczach 
dochodzi do wybuchu butli z gazem w wyniku czego jest wiele 
osób  rannych.  Do  akcji  -  działający  na  tym  odcinku  z-ca 
komendanta powiatowego „młodszy archanioł „ Wojciech Bucki - 
rzuca  dwa  plutony  powiatowej  kompanii  odwodowej  OSP. 
Kierowane  są  tam  także  karetki  pogotowia  ratunkowego 
i specjalna grupa ratowników PCK.
Tymczasem  uciekinierzy  z  zakładu  karnego  uciekają 
w kierunku Gacek,  gdzie  podpalają  las  tzw.  Grabowiec,  a  inna 
grupa  wyrzuca  w  okolicach  miejscowości  Leszcze  beczkę 
z bardzo niebezpieczną substancją. Nieznający terenu  uciekiniery 
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samochodem  spadają  ze  skały  w  Gackach  do  głębokiej  wody 
wyrobiska po byłej kopalni gipsu.

Tego  już  było  za  wiele,  przybyły  z  Kielc  komendant 
wojewódzki  „generał  archanioł”  Muszczak  przejął  dowodzenie 
i  od razu przystąpił do zmasowanego ataku. Rzucił  w tym celu 
dodatkowe siły Centralnego Odwodu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego  wsparte  specjalną  sekcją  chemiczną  z  Kielc 
i grupą płetwonurków z Sandomierza .

I  ugięły  się  hordy  szatańskie  w  zażartej  walce  przed 
niezliczonymi  zastępami  „anielskich  hufców”.  Walkę  wygrali 
„słudzy  dobra”  -  rycerze  Św.  Floriana  i  na  tysiąc  lat  uwięzili 
„Szatana” i jego popleczników w czeluści piekielnej.
Druhowie OSP uczestniczący w ćwiczeniach „Nida 2012”:
Dowódca kompanii - Zbigniew Kierkowski
I  pluton  -  dowódca  Dariusz  Żuber,  II  pluton  dowódca  - 
Włodzimierz Bartocha,  III pluton dowódca - Piotr Walczyński
OSP Michałów, OSP Pawłowice, OSP Kije, OSP Działoszyce 
OSP  Chruścice,  OSP  Chroberz,  OSP  Włoszczowice,  OSP 
Krzyżanowice, OSP Chroberz.

„11 LISTOPADA”
11  Listopada  czcimy  jako  Narodowe  Święto 

Niepodległości.  We  wrocieryskiej  parafii  to  podwójne  święto, 
gdyż  11  listopada  to  również  święto  Marcina  patrona  parafii. 
Zgodnie  z  tradycją  odprawiono  mszę  świętą,  w  której 
uczestniczyły  poczty  sztandarowe  PSL-u,  kombatantów 
i oczywiście strażaków ochotników. Zgromadzonym na modlitwie 
podziękował proboszcz parafii, a jednocześnie kapelan strażaków 
ksiądz  Adam Kornalski.  Po  uroczystej  mszy  świętej  strażackie 
„oddziały” udały się na gorący bigos.

„WIGILIA STRAŻACKA”
Uroczyste  spotkanie świąteczno-opłatkowe odbyło się  w sobotę 
22 grudnia br. w budynku OSP w Zagajowie.

Na  spotkanie  przybyli:  Mirosław  Pawlak  –  Poseł  VI 
Kadencji,  Prezes  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  ZOSP RP 
w  Kielcach,  Zbigniew  Kierkowski  –  Przewodniczący  Rady 
Powiatu  w  Pińczowie,  Prezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego 
ZOSP  RP  w  Pińczowie,  Komendant  Gminny  ZOSP  RP 
w Michałowie, Mirosław Walasek – Wójt Gminy Michałów, ks. 
Zygmunt  Sawicki  -  proboszcz  parafii  Góry,  ks.  Jerzy 
Piwowarczyk – proboszcz parafii Michałów, , członkowie Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Michałowie.

Zaproszonych  gości  powitał  Mirosław  Walasek  –  Wójt 
Gminy Michałów, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w  Michałowie.  Następnie  Komendant  Gminny  –  Zbigniew 
Kierkowski, jak co roku, przygotował w wersji multimedialnej – 
podsumowanie działalności Zarządu Gminnego i  jednostek OSP 
z terenu Gminy Michałów. Po wyczerpującym podsumowaniu ks. 
Jerzy  odczytał   fragment   Pisma   Świętego  po  czym  wszyscy 
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strażacy odśpiewali kolędę „Cicha noc”.
Następnie głos zabrali zaproszeni gości, którzy przekazali 

życzenia świąteczne i noworoczne strażakom i ich rodzinom.
Kilka chwil później łamiąc się opłatkiem, życzenia składali 

sobie  wszyscy zgromadzeni  na  tym uroczystym spotkaniu.  Nie 
zabrakło  również  życzeń  dla  jubilata  Włodzimierza  Bartochy – 
naczelnika OSP  w Pawłowicach, który kończył 50 lat.
Po pięknych życzeniach  strażacy i  zaproszeni  gości  zasiedli  do 
wigilijnego stołu na wspólny posiłek. Jak przystało na strażaków 
na zakończenie zaśpiewano kilka kolęd.

„NOWY NABYTEK W OSP MICHAŁÓW”
27 listopada zakupiono samochód pożarniczy lekki FORD 

TRANSIT dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie.
Zakupu  dokonano  dzięki  dofinansowaniu  Urzędu 

Marszałkowskiego  w  Kielcach,  Urzędu  Gminy  w  Michałowie 
oraz wkładowi własnemu OSP w Michałowie.

Samochód  zakupiono  z  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-
Handlowo-Usługowego  „OSINY”  z  siedzibą  w  Kolonii  Borek 
Gmina  Poczesna,  której  właścicielem  jest  Pan  Zdzisław 
Wawrzyńczak.

Odbioru samochodu dokonali: Mirosław Walasek – Wójt 
Gminy, Jarosław Wleciał – radny z Michałowa, Piotr Wieniecki 
(który wspomagał  OSP Michałów ws. zakupu samochodu) oraz 
członkowie  OSP  Michałów  w  osobach  Prezesa  –  Zdzisława 
Toboły oraz Mariusza Matyjasa – Gospodarza OSP.

Za  okazane  wsparcie  i  pomoc  w  zakupie  samochodu 
dziękujemy!!!

„NOWA MOTOPOMPA”
W  miesiącu  wrześniu  zakupiono  nową  motopompę 

pożarniczą TOHATSU M16/8 model VC 82AS dla jednostek OSP 
z terenu Gminy Michałów.

Zakupu  dokonano  dzięki  dofinansowaniu  Oddziału 
Wojewódzkiego  Związku  OSP  RP  w  Kielcach,  Firmy 
ubezpieczeniowej InterRisk T.U. z Krakowa oraz Urzędu Gminy 
w Michałowie.

Za okazane wsparcie finansowe – dziękujemy!!!

„PRZYGODA STRAŻACKICH ORŁÓW - RYSY”
30 czerwca godzina 4.00 rano w strażnicy Komendy Powiatowej 
w Pińczowie panuje nietypowe poruszenie. Nie jest to na pewno 
alarm bojowy, bo ten trwa na ogół nie więcej niż półtorej minuty 
jest dużo światła i hałasu, wozy strażackie na sygnałach szybko 
wyjeżdżają z garaży i  zapada ciemność i  błoga cisza.  Tutaj zaś 
świecą  się  przyciemnione  światła  alarmowe,  a  wokół  dwóch 
pojazdów kręci się kilkunastu strażaków. 

Ktoś czyta nazwę sprzętu, ktoś inny potwierdza obecność 
owego  sprzętu  na  samochodzie.  W  oddali  rozlega  się  sygnał 
telefonu komórkowego, a po chwili słychać głos rozmówcy – tak 
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Panie  Komendancie  wszyscy  obecni,  w  tej  chwili 
sprawdzamy jeszcze raz sprzęt i wyruszamy. Po krótkiej przerwie 
znów  ten  sam  głos  –  zrozumiałem,  nawiązuje  łączność 
z  Komendantem zawsze kwadrans  po parzystej  – dziękuję i  do 
usłyszenia.  Po  chwili  ktoś  składa  meldunek  -  Panie  kapitanie 
sprzęt sprawdzony, wszyscy obecni i gotowi do odjazdu. I znów 
znajomy  głos  -  Panowie  zaczynamy  akcję  pod  kryptonimem 
„RYSY” Komendant życzy nam powodzenia . Do wozów!!! 

Wcześniej  przygotowany plan zakłada  wejście  na szczyt 
od  słowackiej  strony,  a  powrót  szlakiem czerwonym na polską 
stronę. O godzinie 9.45 piętnastu strażaków ze sprzętem rusza na 
szczyt.  Początkowo  droga  nie  wydaje  się  zbyt  trudna,  jednak 
z czasem stroma asfaltowa droga wyciska pierwsze poty. 

Do  schroniska  zwanego  Chata  Popradskie  Pleso  grupa 
dociera  z  przekonaniem,  że  ta  wyprawa  to  wyzwanie  o  wiele 
trudniejsze  niż  ubiegłoroczna  na  Giewont.  Tutaj  dowódca 
wyprawy  kapitan  Zbigniew Kierkowski (prezes  Oddziału 
Powiatowego  ZOSP  RP  w  Pińczowie)  podejmuje  pierwsze 
decyzje.  Dzieli  grupę  na  trzy  zespoły,  a  dwóch  strażaków: 
Bartocha  Włodzimierz  (naczelnik  OSP Pawłowice) i  mł.  kpt. 
Koziara Sebastian (członek OSP Pińczów) zostają w schronisku 
jako  odwód  operacyjny,  jeżeli  wszystko  będzie  szło  zgodnie 
z planem to po kilku godzinach zejdą do samochodów i ruszą na 
Łysą Polanę, na spotkanie z grupą.
Zespół  I pod  wodzą  Buckiego  Grzegorza  wyrusza  pierwszy. 
W skład zespołu wchodzą ponadto Koziara Zygmunt (wiceprezes 
OSP  Pińczów),  Kumor  Paweł  (z-ca  naczelnika  OSP  Złota), 
Walasek Jacek i Domagała Tomasz (członek OSP Brzeście). Po 20 
minutach wyrusza  II zespół pod wodzą Bielasia Bogdana (OSP 
Brzeście) w składzie: Romaniec Adam (OSP Brzeście), Błaszcyk 
Łukasz (OSP Pińczów), Bajór Paweł (OSP Pińczów) i Dominik 
Koziara (OSP Pińczów), a po kolejnych 20 minutach wyrusza III 
zespół z  dowódcą  wyprawy  kpt.  Zbigniewem  Kierkowskim, 
Wojniakiem  Piotrem  (prezes  OSP  Pawłowice)  i  Wleciałem 
Damianem (sekretarz  Komisji  Rewizyjnej  OSP  Pawłowice) 
w składzie.
NIEPOKOJĄCE MELDUNKI

Trzeci zespół zaraz na początku pomylił drogę i dopiero po 
godzinie marszu zorientował się, że jest na niewłaściwym szlaku. 
Po powrocie do miejsca wyjścia był już dwie godziny ”w plecy”. 
I  w  tym  czasie  zaczęły  spływać  do  dowódcy  niepokojące 
meldunki. 

Dowódca  drugiego  zespołu  meldował,  że  odezwała  się 
kontuzja  nogi  jednemu ze  strażaków i  wraca  on  do schroniska 
z  asekuracją  kolegi.  Po  kolejnych  30  minutach  następna 
wiadomość,  że  z  obtarciem  nogi  nie  jest  w  stanie  iść  kolejny 
strażak, a po następnych piętnastu minutach nowy meldunek, że 
z  pierwszego zespołu  z  drobną ale  dolegliwą kontuzją  zawraca 
jeden z najstarszych uczestników wyprawy. Nie jest on w stanie 
zejść o własnych siłach i dostaje wsparcie kolegi z drugiego 
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zespołu. Z dołu rusza na pomoc odwód operacyjny.
Idzie  rozkaz  od  dowódcy  wyprawy  -  pierwszy  zespół 

czeka przy schronisku pod Rysami  na resztki  drugiego i  razem 
atakują szczyt. Trzeci zespół z dowódcą wyprawy na czele mija po 
drodze zrozpaczonych nieszczęśników, którzy wolno schodzą do 
schroniska  Popradskie  Pleso.  Na  Żabiej  Dolinie  jednej 
z  najpiękniejszych  tatrzańskich  dolin  –  spotykają  kolejną  parę 
strażaków, którym nie dane jest wejść na szczyt , a byli już tak 
blisko.  Ze  schroniska  pod  Rysami  (2250  m.n.p.m.)  dowódca 
pierwszego zespołu melduje o połączeniu zespołów i gotowości 
do  ataku  na  szczyt.  Dostaje  zgodę.  Pierwszy  zespół  zdobywa 
szczyt.
 Trzeci zespół rozpaczliwie próbuje nadrobić stracony czas. Kiedy 
są  na  ścianie  przed  schroniskiem pod  Rysami  spływa  do  nich 
meldunek  od  dowódcy  1  zespołu,  że  o  godzinie  14.09  pięciu 
pińczowskich strażaków zdobyło Rysy. Co dalej  czekać na Was 
czy schodzić? – nadaje uradowany. Dowódca gratuluje i nakazuje 
schodzić.

Ta  informacja  wlała  w  serca  trzeciego  zespołu  potężną 
dawkę optymizmu, nagle pojawiły się nowe pokłady sił. Na szlaku 
pojawiły  się  klamry  i  łańcuchy  to  znak,  że  są  już  niedaleko 
schroniska pod Rysami . Przy schronisku krótka przerwa i atak na 
szczyt. W 30 minut dochodzą do Przełęczy Waga, tam skręcają w 
lewo,  kolejne  30  minut  i  już  stoją  na  wierzchołku  najwyższej 
polskiej góry. Jest 16.23 kiedy dowódca wyprawy kpt. Kierkowski 
składa  meldunek  Komendantowi  Powiatowemu  Władysławowi 
Węgrzynowiczowi „Szefie Orły w gnieździe” i łączność się urywa 
słychać było tylko jeszcze okrzyk radości Komendanta i coś tam o 
Św. Florianie patronie strażaków.
Widok ze szczytu to uczta dla oczu i balsam na obolałe nogi

Z Rysów  rozpościera  się  imponująca  panorama  Tatr,  aż 
dech zapiera , człowiek nie czuje zmęczenia, a uczucie jakie temu 
towarzyszy trudno porównać z czymkolwiek.
Zejście z Rysów na polską stronę to dopiero „jazda”

Po 40 minutowym odpoczynku schodzą na polską stronę. 
Już na dzień dobry mają olbrzymią ekspozycję i łańcuchy. Zejście 
jest bardzo strome i piekielnie trudne w wielu miejscach przepaść 
straszy po obu stronach, a łańcuchy ciągną się bez końca. Kiedy 
wreszcie dobijają do Morskiego Oka i wznoszą wzrok na Rysy to 
nie mogą uwierzyć w to czego dokonali.

W wyprawie wzięło udział 15-tu strażaków, a na szczycie 
stanęło  8-miu  szczęśliwców,  których  nie  dopadły  kontuzje,  nie 
zostali  wyznaczeni  do  asekuracji  wyprawy  i  kontuzjowanych 
kolegów. Z sukcesu cieszyli się wszyscy, bo w straży pożarnej nie 
ma  miejsca  na  indywidualności,  liczy  się  zespół  i  wykonane 
zadanie.
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