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Szanowni Goście  

Drodzy Druhowie 

Jubileusz 50-lecia to innymi słowy podsumowanie półwiecza 

działalności Ochotniczej StraŜy poŜarnej w Grabowcu Górze.  

W omawianym okresie sporo się działo, powstawały i znikały róŜne 

organizacje i ugrupowania społeczne i polityczne, dokonano nawet 

transformacji ustrojowej i systemowej państwa.  Jednak wszystkie te 

zmiany i konfiguracje społeczno-polityczne nie zmieniły istoty znaczenia 

ochotniczych straŜy poŜarnych. Trwają one od 1918 roku, czyli od 

uzyskaniu przez Polskę niepodległości z przerwą w okresie okupacji 

niemieckiej i początków lat dominacji stalinowskiej. 

W kontekście wydarzeń historycznych nasza jednostka jest 

stosunkowa młoda.  Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Górze Grabowiec (taka 

nazwa wówczas obowiązywała) została załoŜona w 1963 roku.  

Po pięciu latach 9 lipca 1968 roku Decyzją Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Urząd Spraw Wewnętrznych 

– formalnie zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą Ochotnicza StraŜ 

PoŜarna w Górze Grabowiec. 

Wówczas w skład pierwszego Zarządu OSP wybrano 

następujących druhów : Jan Otrocki – prezes,  Franciszek Smoła – 

naczelnik,  Antoni Pieczykolan - zastępca naczelnika , Ryszard Surma - 

skarbnik ,  Henryk Kiciński – sekretarz, Józef Kudyba – gospodarz. 

Po trzech latach 23 listopada 1971 roku zmieniono skład Zarządu. 

Funkcje sekretarza powierzono Piotrowi Kozłowskiemu, gospodarzem 

został wybrany Julian Wójciuk, a do składu prezydium włączono dwóch 

członków: Jana Załogę i Bolesława Smołę. 

W protokole z zebrania sprawozdawczego za okres roku 1972 jest 

pierwsza wzmianka o poczynaniach w zakresie budowy remizy.  



 

Referat  Mirosława Gąski – prezesa OSP na uroczystości jubileuszowej 50-lecia  

OSP Grabowiec-Góra w dniu 5 maja 2013 r. 

2

Na przeszkodzie wówczas stanęła sprawa wymiany projektu 

technicznego budynku z typowego na inny, oraz lokalizacja na działce  

o duŜej pochyłości terenu. 

Problem lokalizacji remizy pojawił się w następnym roku 1973. 

RozwaŜano wówczas zakupienie działki od Zielińskiego o pow. 0,34 ha. 

Jednak cena działki okazała się zbyt wysoka. Część materiałów 

budowlanych na budowę remizy była juŜ zakupiona. 

W roku 1976 pojawiła się propozycja przygotowania inwestycji 

wspólnej z Urzędem Gminy, Gminną Spółdzielnią, Komendą Powiatowej 

StraŜy PoŜarnej w Hrubieszowie i Kółkiem Rolniczym w Górze 

Grabowiec, o łącznej powierzchni 257 m kwadratowych.  

W wielofunkcyjnym obiekcie planowano pomieszczenia na sklep, 

klub rolnika, remizę straŜacką, świetlicę i pomieszczenia  

w podpiwniczeniu. Do realizacji tych zamierzeń jednak nie doszło. 

 

 W 1977 roku jednostka nasza liczyła 25 członków czynnych  

i jednego wspierającego. Posiadała juŜ motopompę, mundury, 

dostateczną ilość węŜy gaśniczych i ręczną syrenę alarmową.  

W protokole zebrania sprawozdawczego zapisano, Ŝe członkowie OSP 

udzielają się aktywnie w pracach na rzecz miejscowego społeczeństwa. 

Pomagają przy budowie linii telefonicznej na Górze Grabowiec i budują 

chodnik o długości około 1 kilometra. W planach na kolejne lata 

ponownie pojawiają się zapisy na temat budowy remizo-świetlicy, 

poniewaŜ niszczeją zakupione wcześniej materiały budowlane a sprzęt 

gaśniczy przechowywany jest w prywatnym budynku druha Mariana 

Staszczuka. 

 W 1978 roku ze składek mieszkańców Góry Grabowiec 

kupiono działkę o pow. 10 arów pod budynek remizy.  
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W roku 1980 Naczelnik Gminy Grabowiec Adolf Koszuta wydał 

decyzję zezwalającą na budowę remizo-świetlicy. Prace budowlane 

rozpoczęto jeszcze w tym samym roku przy duŜym zaangaŜowaniu 

straŜaków a w szczególności  Franciszka Smoły – naczelnika osp. 

05 stycznia 1981 roku na walnym zebraniu naszej OSP 

uczestniczyli: płk Stanisław Rusinek – Komendant Rejonowy  

w Hrubieszowie i Adolf Koszuta – Naczelnik Gminy. Głównym wnioskiem 

tego zebrania było zakończenie rozpoczętej juŜ inwestycji czyli budowy 

remizo-świetlicy.  

Dzień 05 stycznia 1981 r. był takŜe pierwszym dniem członkostwa  

w straŜy druha Alojzego Sieczkowskiego późniejszego Prezesa naszej 

OSP. 

Budowa remizo-świetlicy trwała do 23 października 1983 roku,  

w tym dniu dokonano uroczystego otwarcia i przekazania budynku 

straŜakom. 

Na kolejne lata 1984 i 1985 zaplanowano wykonanie podjazdu do 

garaŜu, ułoŜenie chodników do świetlicy, odwodnienie, ogrodzenie 

budynku, wybudowanie ubikacji, wykonanie kanalizacji i nasadzenie 

drzewek. 

W tym okresie jednostka liczyła 27 członków czynnych. Skład 

Zarządu był następujący: 

Prezes - Bronisław Kukiełka,  Naczelnik - Franciszek Smoła, Skarbnik - 

Adolf Kontek,  Sekretarz - Stanisław Kocaj, Gospodarz - Robert Trybalski 

Komisja rewizyjna składała się z następujących druhów: 

Przewodniczący - Mieczysław Zienkiewicz, Członek - Mieczysław Surma,  

Członek - Ryszard Piasecki 

Wraz z zakończeniem budowy remizy, jednostka otrzymała 

pierwszy samochód poŜarniczy STAR 25.  
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Obowiązki kierowcy-mechanika powierzono druhowi Wiesławowi 

Trybalskiemu.  

W kolejnych latach obowiązki kierowcy pełnili: Wiesław Byra  

i Antoni Pieczykolan. Ponadto jednostka otrzymała na wyposaŜenie dwie 

nowe motopompy „Polonia PO-5” z 1984 roku, 6 sztuk węŜy ssawnych,  

8 sztuk węzy tłocznych W-75 i 8 sztuk - W-52. Przed budynkiem remizy 

zamontowano elektryczną syrenę alarmową. 

 Bilans działalności naszej OSP na koniec lat 

osiemdziesiątych był bardzo korzystny. Druhowie przepracowali około 

150 dniówek przy budowie, wykańczaniu i malowaniu pomieszczeń 

remizy. Wykonano odwodnienie budynku instalacje wodną  

i kanalizacyjną, kuchnię węglową, ubikację, stoły i ławki. Wkoło budynku 

wybudowano ogrodzenie i chodniki. To nie koniec prac na rzecz 

środowiska. Druhowie z naszej OSP pracowali przy remontach dróg 

polnych i układaniu chodnika od Grabowca w kierunku Góry Grabowiec. 

Jednocześnie straŜacy wykonywali z duŜym zaangaŜowaniem swoje 

organizacyjne obowiązki. Gasili poŜary – (średnio kaŜdego roku około  

5 wyjazdów) a takŜe uczestniczyli w uroczystościach kościelnych  

i państwowych. Zorganizowali około 35 zabaw dochodowych. 

W uznaniu za pracę i aktywność w zakresie ochrony poŜarowej 

odznaczono Medalami „Za Zasługi dla PoŜarnictwa” następujących 

druhów:  

Medale złote otrzymali druhowie: Bronisław Kukiełka, Franciszek 

Smoła, Adam Kruk, Ryszard Piasecki. 

Medale srebrne: Wacław Soroka, Czesław Sołoducha, Piotr 

Kozłowski, Antoni Pieczykolan. 

Medale brązowe: Marian Staszczuk, Wiesław Trybalski, Jan 

Otrocki. 
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W przełomowym 1990 roku druŜyna z naszej jednostki zajęła 

pierwsze miejsce w zawodach gminnych w Grabowcu. 

 Rok 1995 przynosi kilka waŜnych zmian w składzie Zarządu 

OSP. 21 głosów na 22 obecnych otrzymuje Alojzy Sieczkowski i zostaje 

wybrany prezesem OSP w Grabowcu Górze. Na Sekretarza zebrani 

jednogłośnie wybrali Edwarda Sołopę (22 głosy). Surma Marian został 

nowym Skarbnikiem (21 głosów). Funkcję Gospodarza powierzono 

Mirosławowi Soroce (22 głosy). 

W skład Komisji rewizyjnej powołano druhów: Przewodniczący: 

Henryk Smoła, członkowie: Henryk Bekier i Antoni Pieczykolan.. 

Rok 1996 to kolejna istotna zmiana we władzach OSP. Po śmierci 

druha Franciszka Smoły zasłuŜonego i długoletniego Naczelnika – 

funkcją tą straŜacy powierzają druhowi Henrykowi Smole (synowi 

zmarłego). 

 Kolejnym waŜnym faktem w naszej OSP wartym 

odnotowania, jest przyjęcie w poczt członków honorowych druha 

Ryszarda Stanibuły – ówczesnego posła na sejm RP. 

Dzięki staraniom prezesa Alojzego Sieczkowskiego przy poparciu 

posła Stanibuły oraz zaangaŜowaniu ówczesnego wójta gminy Wiesława 

Lachowskiego, jednostka otrzymała w roku 1998 samochód cięŜarowy 

Jelcz 325, który po wykonaniu karosaŜu przystosowano na samochód 

gaśniczy. 

06 września 1998 roku odbyła się w OSP Grabowiec-Góra 

podniosła uroczystość rozpoczęta mszą polową. Wówczas przekazano 

jednostce sztandar ufundowany przez mieszkańców Góry, oraz 

przekazano do eksploatacji karosowany samochód gaśniczy Jelcz 325. 

W uroczystości uczestniczyło wielu znanych osobistości takich jak: 

kanclerz ks. Franciszek Greniuk, proboszcz miejscowej parafii  
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ks. Stanisław Budzyński, przedstawiciel Komendy Głównej PSP 

kpt. Janusz Barlak, poseł RP Ryszard Stanibuła, prezes ZW OSP druh 

Janusz RuŜycki, komendant PSP w Zamościu – starszy brygadier 

Roman Papajewski, komendant PSP w Zamościu brygadier Janusz 

Rycaj oraz wójt gminy Grabowiec – Wiesław Lachowski. 

Na przestrzeni minionych pięciu lat w stanie liczebnym straŜaków 

nie odnotowano istotnych zmian. Jednostka zrzeszała wówczas  

29 straŜaków w tym 19 – w wieku od 18 do 50 lat i 10. powyŜej 50 roku 

Ŝycia. 

Od 2001 roku w skład Zarządu OSP wchodzą druhowie: 

Alojzy Sieczkowski – Prezes, Henryk Smoła – Naczelnik, Marian Surma 

– Skarbnik, Edward Sołopa – Sekretarz. 

Komisja rewizyjna: Robert Trybalski – Przewodniczący, Antoni 

Pieczykolan – członek, Grzegorz Kruk – członek. 

Staraniem Zarządu OSP pod przewodnictwem prezesa Alojzego 

Sieczkowskiego, oraz dzięki zaangaŜowaniu posła na sejm RP druha 

Ryszarda Stanibuły oraz komendanta PSP w Zamościu brygadiera 

Janusza Rycaja – jednostka nasza z dniem 22 października 2003 roku 

decyzją komendanta głównego PSP w Warszawie – została włączona do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest to kolejna waŜna data w 

historii naszej straŜackiej organizacji. 

W roku 2005 OSP Grabowiec Góra zakupiła nowoczesną 

motopompę. Zakup był moŜliwy tylko dzięki aktywnemu osobistemu 

zaangaŜowaniu się prezesa Alojzego Sieczkowskiego. Ponadto 

wyremontowano silnik w samochodzie gaśniczym Jelcz, kosztem ponad 

10 tys.  złotych 

Za szczególne zasługi i zaangaŜowanie w gaszeniu poŜarów, 

działalności organizacyjnej i prewencyjnej druhowie z naszej OSP  
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w okresie od 2005 do 2011 zostali odznaczeni Medalami za zasługi dla 

poŜarnictwa.  

Medal złoty   otrzymali: Alojzy Sieczkowski, Henryk Smoła, Mirosław 

Gąska, Edward Sołopa, Grzegorz Szymański. 

Medal srebrny  otrzymali:, Ryszard Kozłowski, Jan Kontek, Jarosław 

Surma, Krzysztof Kruk, 

Medal br ązowy  otrzymali: Czata Sylwester, Marcin Szymański, Jarosław 

Kruk, Kamil Orzechowski, Tadeusz Sieczkowski, , Daniel SpieŜak. 

Kilku młodszych druhów otrzymało odznaki StraŜak Wzorowy. 

 

 StraŜacy ratownicy naszej jednostki współuczestniczą  w akcjach 

gaśniczych. Statystycznie wypada około 8 -10 wyjazdów  kaŜdego roku.  

Istotnym elementem szkolenia są ćwiczenia, a do takich moŜna 

zaliczyć organizowane kaŜdego roku zawody sportowo-poŜarnicze  

z udziałem druŜyn OSP z dwóch sąsiednich gmin. Z terenu naszej 

Gminy w zawodach uczestniczy od 8 do 10 druŜyn, a takŜe MłodzieŜowe 

DruŜyny PoŜarnicze. Nasza organizacja kaŜdego roku bierze udział  

w takich zawodach zajmując czołowe miejsca. 

Na przykład w dniu 10 czerwca 2007 r. w Niewirkowie Gmina 

Miączyn w zawodach sportowo-poŜarniczych z terenu gminy Grabowiec 

startowało 12 druŜyn z 9 jednostek w grupie „A” i 3 druŜyny młodzieŜowe 

w tym jedna z naszej jednostki. Obie nasze druŜyny zajęły pierwsze 

miejsce. 

01 lipca 2007 r. w Sitańcu - odbyły się powiatowe zawody 

sportowo-poŜarnicze dla jednostek osp powiatu zamojskiego. Z Gminy 

Grabowiec startowały: OSP Grabowiec i i Grabowiec-Góra. 

15 czerwca 2008 r Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Miączynie i OSP w Niewirkowie - 

zorganizowali uroczystość poświęcenia sztandaru dla OSP Niewirków  
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z okazji 90-lecia i międzygminne zawody sportowo-poŜarnicze.  

W zawodach uczestniczyli straŜacy z terenu Gminy Grabowiec a między 

innymi zawodnicy z naszej OSP. 

W niedzielę 11 lipca 2010 r w Grabowcu odbyły się zawody 

sportowo-poŜarnicze Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z gmin: Grabowiec 

i Miączyn. Z Gminy Grabowiec zgłoszono łącznie 10 druŜyn. Nasi 

druhowie wywalczyli trzecie miejsce, natomiast w kategorii 

młodzieŜowych grup poŜarniczych pierwsze miejsce zajęła druŜyna OSP 

Grabowiec Góra. 

Czołowe miejsca we współzawodnictwie świadczą o dobrym 

przygotowaniu ludzi i sprzętu. 

Kilkakrotnie z naszej jednostki w zawodach sportowych brały udział 

druŜyny młodzieŜowe – męska i Ŝeńska.  Dla przykładu wymienię udział 

dwóch druŜyn młodzieŜowych w zawodach sportowo-poŜarniczych  

w ramach IX Powiatowych Igrzysk LZS w Szczebrzeszynie w dniu  

20 lipca 2008 r:  

Rok 2009 wypełniły starania o zakup średniego samochodu 

gaśniczego dobrej marki. Co prawda uŜywanego, poniewaŜ na nowy 

gminy nie było stać. Wypada nadmienić, Ŝe zdecydowana argumentacja 

wójta Gminy Zdzisława Koszela o zasadności zakupu samochodu, 

aprobata Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz poparcie 

Pani Jadwigi Pijajko - Przewodniczącej Rady Gminy, łącznie miały 

znaczący wpływ na pozytywną decyzję radnych. Rada Gminy Grabowiec 

przychyliła się do wniosku naszego Zarządu pod aktywnym 

przewodnictwem prezesa Alojzego Sieczkowskiego  

i wyasygnowała z budŜetu 65 tys. zł na dofinansowanie zakupu 

uŜywanego średniego samochodu gaśniczego.  

16 grudnia 2009 roku dobiegły końca formalności z uzyskaniem 

pozostałych dotacji a w dniu 22 grudnia 2009 r w/w samochód  gaśniczy 
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marki Mercedes Benz typ 1428 AF od dostawcy w Tymbarku dojechał do 

naszej remizy.  Koszt zakupu to - 135 tys. zł. 

Przypomnę pozostałe źródła dotacji: Wspólnota Gruntowa 

Grabowca Góry – 30 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej – 30 tys. zł, Województwo Lubelskie - Urząd 

Marszałkowski - 10 tys. zł. Uroczystość formalnego przekazania  

i poświęcenia zakupionego samochodu gaśniczego odbyła się przy 

naszej remizie w dniu 26 czerwca 2010 r.  

Szanowni Goście ,   

Drodzy Druhowie 

 Gaszenie poŜarów wbrew pozorom wymaga od straŜaka znacznej 

wiedzy specjalistycznej i wyobraźni. Minęły czasy gdy płonęło drewno  

i słoma. Obecnie na straŜaka podczas gaszenia ognia czyha wiele 

ukrytych niebezpieczeństw np. instalacje elektryczne pod napięciem, 

gaz, środki chemiczne itp. Dlatego tak waŜnym elementem oprócz 

wyposaŜenia jest szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla straŜaków 

ochotników. W latach minionych nasi straŜacy uczestniczyli we 

wszystkich szkoleniach organizowanych przez państwową straŜ 

poŜarną. Są przeszkoleni, dowódcy, operatorzy sprzętu, ratownicy 

medyczni i pilarze. 

 Nieodzownym elementem skutecznego ratownictwa jest 

nowoczesny sprzęt i wyposaŜenie osobiste straŜaka-ratownika. KaŜdego 

roku zabiegamy o uzupełnianie lub wymianę wyposaŜenia. Obecnie 

nasza jednostka posiada na wyposaŜeniu samochód gaśniczy marki 

Mercedes (rok prod. 1984). o zakupie którego wspomniałem wcześniej. 

Wymienię zakupy tylko najbardziej istotnego wyposaŜenia,  

a mianowicie: Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R1, dwóch 

kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych, rękawic ochronnych 
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i instalacji odprowadzania spalin - całkowity koszt - 135 tys. zł brutto -  

w tym: z dotacji Gminy - 65 tys.  zł, tym ze środków Wspólnoty Gruntowej 

Grabowiec-Góra – 30 tys. zł, z Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej - 30 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego - 10 tys. zł. 

Ponadto posiadamy na wyposaŜeniu mundury i inny niezbędny sprzęt do 

akcji ratowniczych. 

 StraŜacy to nie tylko ratownictwo lecz takŜe reprezentacja jednostki 

na róŜnego rodzaju uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Nasi 

druhowie i poczet sztandarowy biorą udział praktycznie we wszystkich 

uroczystych wydarzeniach na terenie gminy. 

  Dbamy takŜe o naszą bazę czyli budynek remizy. Budynek słuŜy 

nie tylko straŜakom ale całej naszej lokalnej społeczności. 

W ostatnich latach  budynek przeszedł gruntowny remont. Wymieniono 

podłogę, wszystkie okna i drzwi. W ubiegłym roku wymieniono pokrycie 

dachowe. 

W roku 2011 Walne zebranie członków na prezesa zarządu 

wybrało Mirosława Gąskę.  Alojzy Sieczkowski po 16 latach 

przewodnictwa Zarządowi OSP złoŜył rezygnację ze względu na stan 

zdrowia.  

Obecny skład Zarządu: Prezes - Gąska Mirosław, Naczelnik - Smoła 

Henryk, Sekretarz - Sołopa Edward , Skarbnik - Surma Marian. 

 Zarząd OSP Grabowiec Góra doceniając pracę i zasługi naszych 

druhów z okazji jubileuszu 50-lecia  wytypował do odznaczenia kilku 

druhów: Antoniego Pieczykolana – obecnie członka honorowego – 

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Medal ten nadawany jest 

za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych 

StraŜy PoŜarnych. 

Medal Srebrny Za zasługi dla PoŜarnictwa  otrzymają druhowie: 

Jarosław Surma, Kamil Orzechowski, Daniel SpieŜak. 
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Medal Brązowy otrzymają druhowie: Tomasz Kozar, Kamil Szumiło. 

 

Odznakę StraŜak Wzorowy otrzymają druhowie: Mateusz Sawulak  

i Adrian Oleszczuk. 

 

Kończąc podsumowanie działalności naszej OSP w imieniu 

własnym i Zarządu pragnę podziękować za dobrą współpracę wójtom 

gminy: z poprzedniej kadencji Panu Zdzisławowi Koszelowi i obecnej 

kadencji Panu Tadeuszowi Goździejewskiemu. Dziękujemy 

komendantowi Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zamościu mł. bryg.  

Jackowi Sobczyńskiemu i zastępcy komendanta  mł. bryg. Mirosławowi 

Michońskiemu, dziękujemy Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP 

RP Pani ElŜbiecie  Poterucha. Składam takŜe podziękowania druhowi 

Krzysztofowi Kostrubcowi - a za jego pośrednictwem całemu Zarządowi 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP za współpracę i wspieranie 

naszych inicjatyw. 

Oddzielne podziękowania składam ks. proboszczowi Zygmuntowi 

śółkiewskiemu za odprawienie mszy św. w intencji naszych druhów  

z okazji jubileuszu naszej jednostki. 

 

Drodzy Druhowie 

Szanowni Goście 

Nasza organizacja kultywuje piękną polską tradycję na wsi, gdzie 

mimo zwykłego niedostatku, róŜnych trudności i  zawirowań politycznych 

nadal trwamy i z honorem reprezentujemy mundur straŜaka ochotnika  

w myśl dewizy „Bogu na chwałę – Ludziom na poŜytek”   

 KaŜde takie wspólne spotkanie wyzwala podniosły nastrój. 

Wszyscy mamy świadomość naszej roli i obowiązków  jakie dobrowolnie 

na siebie przyjęliśmy. Wśród naszej straŜackiej braci zawsze była 
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widoczna autentyczna samorządność oraz chęć pracy społecznej, która 

przejawia się nie tylko w ratowaniu dobytku i Ŝycia ludzkiego, lecz takŜe 

w kontaktach codziennych ze współmieszkańcami. 

 Z okazji jubileuszu naszej organizacji Ŝyczę wszystkim tu obecnym  

w imieniu własnym i Zarządu OSP Grabowiec Góra  – wszelkiej 

pomyślności w Ŝyciu osobistym a druhom straŜakom-ratownikom 

bezpiecznych powrotów z kaŜdej akcji ratowniczej i ćwiczeń.  

 Podsumowując 50 lat naszej działalności naleŜy przywołać  

w pamięci druhów naszej jednostki którzy zmarli.  Proszę o uczczenie ich 

pamięci minutą ciszy. 

Dziękuję.  

 
Grabowiec – 5 maj 2013 r. 

 

 

 

 


