
RYS HISTORYCZNY

Inicjatywa  utworzenia  Ochotniczej  Straży  Ogniowej  w  Rzeczycy  Księżej

zrodziła się jesienią 1927 roku wśród mieszkańców cieszących się autorytetem i

dobrą  opinią.  Założycielami  organizacji  było dziesięciu  mieszkańców,  którzy

spośród siebie wybrali pierwszy zarząd w składzie :

1. Walenty Kupiec - PREZES

2. Józef Gawryś - Naczelnik

3. Władysław Dębicki - Z-ca Naczelnika

4. Józef Kasperek - Skarbnik

5. Adam Sosnowski - Sekretarz

6. Ignacy Majewski - Gospodarz

oraz członkowie :

Władysław Wasilewski, Antoni Piech, Michał Grabowski, Michał Król.

Pierwsze wyposażenie jakie zakupiła straż to: ręczna sikawka, kilka odcinków

węży, bosaki i drabiny. Z tym sprzętem składowanym początkowo w budynkach

gospodarczych druha Michała  Króla,  a następnie  Władysława Wasilewskiego

strażacy uczestniczyli w akcjach ratując mienie i życie ludzkie. W 1938 roku

nasze szeregi zasiliła żeńska drużyna pożarnicza w składzie :

1. Zofia Surowiec

2. Janina Grabowska

3. Janina Bryczek

4. Cecylia Bucoń

5. Zofia Kozłowska

6. Helena Wieprzek

7. Janina Krawiec .

Dzięki żeńskiej drużynie w bardzo szybkim tempie rozwinęła się działalność

kulturalno-  oświatowa.  Druhowie  z  rodzinami  przygotowywali  wiele  sztuk

teatralnych, które z uwagi na brak własnego lokum przedstawiali w prywatnych
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domach  między  innymi  u  Kazimierza  Piwińskiego,  Antoniego  Turewicza  i

Franciszka Pytlaka. 

W ponure lata  okupacji  hitlerowskiej  rozwój  straży został  zahamowany i  jej

działalność ograniczała się jedynie do akcji gaśniczych.

Pomimo  nieprzychylności  powstałych  po  wojnie  władz  państwowych  do

związku  ochotniczych  straży  pożarnych,  nasza  jednostka  w  dalszym  ciągu

rozwijała  się.  Pozyskiwano  z  różnych  źródeł  sprzęt  przeciwpożarowy,  który

przechowano  w  spichrzu  folwarcznym  tzw.  dworze  jak  też  prowadzono

ożywioną  działalność  kulturalno  -  oświatową  w  postaci  przedstawień

teatralnych,  organizacji  zabaw tanecznych czy też  społecznym wykonywaniu

prac na rzecz środowiska. Motorem tej działalności był Walery Sołtys.  W 1951

roku  wśród  druhów  zrodził  się  pomysł  budowy  remizy  i  w  tym  też  celu

zakupiono spichrz dworski. W 1952 roku w czynie społecznym zgromadzono

drewniany  budulec,  zwieziono  kamień  i  wykonano  fundamenty  pod  remizę.

Wiosną 1953 roku wybudowany został garaż a już 14 września tegoż roku w

nowopowstałej  remizie  odbyła  się  pierwsza  zabawa  taneczna.  Przy  budowie

remizy pracowali społecznie wszyscy druhowie oraz niezrzeszeni mieszkańcy

miejscowości  min.  Władysław  Piekut,  Tadeusz  Juśko,   Henryk  Dębicki,

Kazimierz Albiniak, Stanisław Trześniak i  Franciszek Jarosz.  Organizatorami

budowy remizy  byli:  Władysław Maj,  Tadeusz  Bryczek,  Józef  Dobrowolski,

Józef Bryczek i Stanisław Zięba. W 1957 roku jednostka otrzymała pierwszą

motopompę, której mechanikiem został Zygmunt Wierzchowiak. W 1959 roku

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku ofiarowała naszej jednostce

wóz konny, który dawał możliwość lepszego działania w akcjach ratowniczych.

W 1964 roku druhowie strażacy brali czynny udział przy budowie drogi przez

wieś. W 1965 roku powstała żeńska drużyna strażacka a w jej skład weszły:

Anna  Juśko,  Jadwiga  Piekut,  Danuta  Dębicka,  Krystyna  Kowalik,  Alfreda

Kostka, Urszula Kulina, Lucyna Gawryś i Zofia Bzdyra.  W 1966 roku dzięki
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staraniom  ówczesnego  prezesa  -  Jana  Puzonia  straż  otrzymała  pierwszy

samochód bojowy STAR 25. W 1967 roku nasza jednostka otrzymała kolejną

motopompę, której ofiarodawcą była Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w

Kraśniku. 22 maja 1977 roku jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia w trakcie

którego otrzymała sztandar.  W 1979 roku była gospodarzem i  organizatorem

uroczystości  nadania  naszej  miejscowości  „Krzyża  Grunwaldu  II  klasy”  za

zasługi  w  walce  z  hitlerowskim  okupantem.  W  1988  roku  dzięki

pomysłodawcom  Ryszardowi  Nawrockiemu,  Lucjanowi  Dobrowolskiemu  i

Marianowi Król  rozpoczęto starania o budowę  nowej remizy.  21 września

1991  roku  podczas  dożynek  gminnych,  w  obecności  najwyższych  władz

województwa tarnobrzeskiego oraz gminnych i rejonowych, uroczyście został

oddany do użytku nowy „DOM STRAŻAKA”. Tak krótki okres prowadzenia

tej  inwestycji  możliwy  był  dzięki  bardzo  dużemu  zaangażowaniu  druhów

strażaków, mieszkańców, którzy wiele prac wykonali w czynie społecznym. Nie

bez znaczenia było wsparcie  ówczesnych władz wojewódzkich tj. wojewody

Janiny  Sagatowskiej,  jak  też  wójta  Gminy  Trzydnik  Duży  -  Franciszka

Kwietnia. W 1996 roku jednostka zakupiła za własne środki samochód STAR

66, który dzięki dotacji ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej

Straży Pożarnej w Tarnobrzegu st. brygadiera Adama Bryczka i Rady Gminy w

Trzydniku  Dużym został  przekarosowany  na  samochód  pożarniczy.  W 2001

roku Decyzją  Komendanta  Głównego Państwowej  Straży  Pożarnej  jednostka

została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2002 roku

jednostka nasza obchodziła jubileusz 75-lcia, w trakcie którego otrzymała nowy

sztandar,  którego  fundatorem był  Aleksander  Krawiec.  W 2006  roku  dzięki

staraniom  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Trzydnik  Duży  -  Grzegorza

Dębickiego przy wsparciu Wójta Gminy - Franciszka Kwietnia nasza jednostka

otrzymała nowy lekki samochód ratowniczy LUBLIN II. W 2011 roku dzięki

wsparciu  ze  środków  Rady  Gminy  został  zrealizowany  projekt  unijny

termomodernizacji  budynku remizy, w ramach którego, rozbudowano remizę,
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dokonano  jej  docieplenia  oraz  wymieniono  pokrycie  dachowe.  Dzięki  tej

inwestycji  w  budynku  wygospodarowano  miejsce  dla  biblioteki,  klubu  oraz

pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich. W tym też roku dzięki wsparciu

środkami  z  funduszu  sołeckiego  druhowie  strażacy  w  czynie  społecznym

dokonali remontu garaży. W 2013 roku nasza jednostka dzięki wsparciu majora

Mariana Sosnówki pozyskała z Agencji Mienia Wojskowego ciężki samochód

ratowniczo-gaśniczy  Jelcz.  W  2015  roku  dzięki  sponsorom  panom

Kazimierzowi  Paluch  i  Andrzejowi  Wojciechowskiemu  na  budynku  powstał

świetlny  baner.  W 2015 roku przy Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Rzeczycy

Księżej reaktywowana została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Opiekunami

jej zostali: Wiesław Wojtaszek, Małgorzata Pachuta, Andrzej Nawrocki, Dawid

Jagiełło i Mariusz Maj. W dniu 20 lutego 2016 roku do uroczystego ślubowania

przystąpiło  19 (dziewiętnaście)  dziewcząt  i  21 (dwudziestu jeden)  chłopców,

którzy utworzyli trzy drużyny. Dzięki finansowemu wsparciu sponsorów: braci

Michała  i  Jarosława  Zarębów  -  właścicieli  firmy  MIZAR,  Anny  Zaręba  -

właścicielce sklepu Groszek, Adamowi Kusiowi - właścicielowi firmy Akpol,

Kołu  Wędkarskiemu  „KARAŚ”,  Zofii  Kwiecień  -  dyrektorowi  banku

spółdzielczego  w  Trzydniku  Dużym,  Krzysztofowi  Smolińskimu  zakupione

zostało umundurowanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 29 maja 2016

roku  w  czasie  wojewódzkich  obchodów  „DNIA  STRAŻAKA”  dwaj  nasi

druhowie Dawid Jagiełło i Albert Piekarz, którzy z narażeniem własnego życia i

zdrowia nieśli pomoc innemu człowiekowi  zostali odznaczeni medalami „Za

Ofiarność i Odwagę” nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W

tym też  roku  decyzją  Lubelskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej

Straży  Pożarnej  w Lublinie  nasza  Jednostka  została  włączona  do Lubelskiej

Grupy Odwodowej  – Pluton Gaśniczy Kraśnik.  W nasze szeregi  wstąpiła  dh

Agata  Nawrocka,  która  jako  pierwsza  kobieta   w naszej  jednostce  uzyskała

uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
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W  2017  roku  w  OSP  powstała  kobieca  drużyna  pożarnicza  w  skład  której

wchodzą:  Agata  Nawrocka,  Dorota  Jagiełło,  Ilona  Dobrowolska,  Małgorzata

Pachuta, Ewelina Maślach i Weronika Ziólkowska. 

W  dniu  28  września  2017  roku  nasza  jednostka  pozyskała  nowy  średni

samochód  ratowniczo-gaśniczy  dzięki  wsparciu  Marszałka  Województwa

lubelskiego, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Lublinie  oraz  Rady  Gminy  Trzydnik

Duży.

W czasie istnienia naszej jednostki

Prezesami byli druhowie :

1. Walenty Kupiec - w latach 1927-1930

2.Michał Grabowski - 1930-1935

3. Stanisław Kasperek 1935-1937

4. Michał Grabowski - 1937 -1946

5. Władysław Wasilewski 1946 - 1954

6.Stanisław Kasperek 1954 - 1966

7. Jan Puzoń 1966 - 1969

8. Ryszard Nawrocki - 1969 - 1993

9. Jan Lisek - 1993 - 2011

zaś naczelnikami byli druhowie :

1. Józef Gawryś  1927 -1930

2. Wacław Dębicki 1930 - 1933

3. Władysław Maj 1933- 1963

4. Lucjan Dobrowolski 1963-1993

5. Marian Król - 1993- 2011

 W chwili obecnej w skład Zarządu wchodzą:

Wojciech Nawrocki  - Prezes

Stanisław Depa – v-ce Prezes
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Krzysztof Dobrowolski – Naczelnik

Marek Kołaczkiewicz – z-ca Naczeliniak

Grzegorz Radwan – sekretarz

Dawid Jagiełło – Skarbnik

Adam Szczepanik – Gospodarz

Ryszard Bańka – Kronikarz

Dariusz Dobrowolski – Członek Zarządu

Aktualnie  OSP  w  Rzeczycy  Księżej  liczy  50  druhów  w  tym  sześć  kobiet.

Uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych jest 24 druhów i

jedna  druhna.  Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza  liczy  48  członków.  Jako

jednostka ochrony przeciwpożarowej posiadamy trzy samochody pożarnicze, a

ich  wyposażenie  pozyskane  przy  wsparciu  z  różnych  źródeł  umożliwia  nam

uczestnictwo praktycznie w każdego rodzaju zdarzeniach.

Niech słowa

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 

będą wyznacznikiem naszej dalszej służby.
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