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Przedstawiamy jednostki OSP
Ochotnicza Straż Pożarna po-

wstała w Popowie Wonieskim na
początku XX wieku. Wówczas nie
spisywano jednak kroniki, a wiado-
mości o działaniu strażaków prze-
kazywali najstarsi mieszkańcy wsi.
Od nich wiadomo, że już w 1910
roku zbudowano pierwszą remizę,
a w 1911 roku strażacy dostali si-
kawkę konną zakupioną przez by-
łego właściciela majątku Wilhelma
Bergera.

O tym, że OSPw Popowie Wo-
nieskim powołano w 1933 roku in-
formuje już kronika. Bardzo dużo
pracy w założenie popowskiej jed-
nostki włożyli wówczas Jan Beisert
oraz nauczyciel i społecznikAntoni
Hersztowski. W czasie wojny nie-
stety wielu druhów zginęło w obo-
zach i przy ciężkich pracach
przymusowych. Na zawsze ode-
szli: Józef Andrzejewski, Feliks Ci-
choszewski, Franciszek Górny,
Józef Kopieć, Franciszek Klak,
Franciszek Kordus, Stanisław Łu-
picki, Leon Miedziaszczyk, Stani-
sław Musielak, Franciszek
Nadolny, Jan Pokrzywniak, Stani-
sław Roszak i Maksymilian Żeleź-
niak.

Już 26 maja 1946 roku reakty-
wowano OSP w Popowie Wonie-
skim. Zebranie organizacyjne
odbyło się z inicjatywy nauczyciela
miejscowej szkoły Mariana Ja-
siaka. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele gminy, naczelnik
Rejonowej Straży Pożarnej Bole-
sław Matyja oraz sołtys wsi Stani-
sław Talaga. Wtedy też powołano
nowy Zarząd w składzie: Stanisław
Talaga - prezes, Józef Cieślik - na-
czelnik, Jan Rybarczyk - sekretarz.
Strażacy nie dysponowali jednak
dużymmajątkiem. Cały sprzęt zos-
tał w czasie wojny zarekwirowany

Popowo Wonieskie przez okupanta, a w remizie po-
zostało jedynie kilka węży, prądow-
nica i sikawka. Po kilku
miesiącach, 16 lutego 1947 roku,
strażacy wybrali nowy Zarząd. Pre-
zesem został Józef Cieślik, wice-
prezesem Józef Kubera,
naczelnikiemAntoni Przybyłek, se-
kretarzem Jan Rybarczyk, skarbni-
kiem Stanisław Gano, a
gospodarzem Lucjan Jęcikowski.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Jan
Nadolny, Edward Pokrzywniak i
Leon Kuśnierek. W tym roku wy-
dano nowe legitymacje strażakom,
zakupiono 14 nowych czapek i
kilka odcinków węży, a także wyre-
montowano remizę i urządzono
dwa przedstawienia teatralne, za-
bawę ludową oraz dożynki. Zespół
teatralny przez kilka lat prowadziła
Agnieszka Przybyłek.

Strażacy starali się również o
urządzenie świetlicy wiejskiej.
Udało się to już wkrótce, bo pani
Maćkowiak z Szelejewa przeka-
zała na ten cel swój prywatny bu-
dynek. Poświęcenie świetlicy
odbyło się 20 czerwca 1949 roku.
Od 1952 do 1955 roku Zarząd
OSP pracował w nowym składzie.
Komendatem byłAntoni Przybyłek,
a jego zastępcami Łucjan Jęcikow-
ski - do spraw oświaty i Józef Biały
- do spraw technicznych. Do Ko-
misji Rewizyjnej weszli: Czesław
Król, Sylwester Kuśnierek i Kazi-
mierz Andrzejewski.

Ważne wydarzenie zanoto-
wano w strażackich kronikach w
roku 1956. Wówczas to na prośbę
mieszkańców, OSP przekazała
jedno pomieszczenie świetlicy na
urządzenie kaplicy. W związku z
tym powstała inicjatywa budowy
nowej świetlicy. Do pracy przystą-
pili niemal wszyscy mieszkańcy
wsi. Już po roku powstał we wsi
"Dom strażaka", który uroczyście

otwarto 17 listopada 1957 roku.
Przy budowie wyróżniali się Józef
Kubera, Jak Rybarczyk, Łucjan Ję-
cikowski, Antoni Przybyłek, Jan
Nadolny.

W następnych latach jeszcze
kilka razy zmieniał się Zarząd jed-
nostki. Kolejnymi prezesami byli:
Czesław Walachowski, Józef Ku-
bera, Czesław Król i Lech Kuśnie-
rek. Funkcję naczelnika pełnili:
Antoni Przybyłek, Władysław Ku-
bera, Edward Wleklik, Edwin Mać-
kowiak, Grzegorz Jakubowski.
Natomiast sekretarzami zostali:
Stanisław Kuśnierek, Stanisław
Wojtkowiak - junior i Stefan Kuś-
nierek. Warto przy tej okazji powie-
dzieć, że od 1956 do 1974 roku
członkiem Zarządu był nauczyciel
Jan Greźlikowski. Wspólnie z Ag-
nieszką Przybyłek prowadził ze-
spół teatralny i organizował życie
kulturalne na wsi.

W historii popowskiej OSP wy-
różnia się jeszcze kilka dat. W
1966 roku mieszkańcy wsi i stra-
żacy uroczyście obchodzili 1000-
lecie Państwa Polskiego. W
okresie 1981-1983 rozbudowano
zaplecze socjalne Domu Strażaka,
przebudowano scenę i kupiono
krzesła oraz stoliki. Jednostkę
przekształcono też z typu M-1 na
M-2.

Przez kolejne lata budowano
nową remizę, którą uroczyście
przekazano do użytku w maju
1988 roku. Pracami budowlanymi
kierował druh Stefan Kuśnierek.
Starą remizę przeznaczono na
przystanek PKS. Od 1986 roku
strażacy rozpoczęli przebudowę
budynku gospodarczego na ka-
plicę. Mieszkańcy dostali ją w 1989
roku. W maju 1990 roku, po wielu
latach przerwy, strażacy zorgani-
zowali miejsko-gminne zawody
strażackie, w czasie których poka-
zali czynną ciągle sikawkę konną.

Wyjątkowy był natomiast rok
1992. Ochotnicza Straż Pożarna
otrzymała upragniony samochód
bojowy marki Żuk.

Strażacy zawsze uczestniczyli
w życiu wsi. Dziś mówią, że człon-
kowie jednostki są w każdym
domu. Nic dziwnego, że angażo-
wali się w wiele inicjatyw, które
zmieniały Popowo. Uczestniczyli w
budowie kanalizacji burzowej, za-
kładali chodniki utwardzali na-
wierzchnię przed remizą, pracowali
przy robotach wodociągowych i ad-
aptacyjnych budynków. Dziś stra-
żaków jest w Popowie Wonieskim
46. Dysponują podstawowym
sprzętem, a także zabytkową si-
kawką, dwomamotopompami i Żu-
kiem. Mają mundury bojowe i
wyjściowe. Co roku organizują ze-
brania sprawozdawcze. Zawsze
kiedy są potrzebni ratują ludzi i do-
bytek. Między innymi uczestniczyli
w gaszeniu pożaru stodół w Woj-
nowicach, Chmielkowie i Ratowi-
cach, lasu w Wyciążkowie, zboża
na pniu w Popowie, autobusu mię-
dzy Drzeczkowem, a Popowem, a
także likwidowali zagrożenia na
wysypisku w Trzebani czy na przy-
czepach ze słomą i balotach na po-
lach. Niestety, w ostatnich latach
wielu druhów odeszło na zawsze.
Pożegnano Stanisława Łupickiego,
Stanisława Róższczkę, Józefa Ku-
berę, Edwarda Wleklika.

Dziś Zarząd OSP tworzą: Lech
Kuśnierek - prezes, Bogusław
Umiński - wiceprezes, Grzegorz
Jakubowski - naczelnik, Romuald
Maćkowiak - zastępca naczelnika,
Stefan Kuśnierek - sekretarz, Da-
riusz Róższczka - skarbnik, Jerzy
Kaźmierczak - gospodarz. Do Ko-
misji Rewizyjnej należą: Robert Ku-
bera, Roman Ratajczak i Zdzisław
Nowak.

HALINA SIECIŃSKA

Strażacy z OSP w Popowie Wonieskim - Zarząd.

Sikawka konna jest w Popowie Wonieskim od 97 lat i nadal działa.


