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ok 1917 – w Książu Wielkim
mieszkańcy zakładają Straż
Pożarną Ochotniczą - SPO

"Święty Florian patron strażaków, męczennik, żył w IV wieku, był
żołnierzem rzymskim w górnej Austrii. W 304 roku za wiarę w Chrystusa
był torturowany i wrzucony do rzeki Anizie. Na skutek starań biskupa
Gedeona i księcia Kazimierza Sprawiedliwego, papież Lucjusz III
przysłał relikwie św. Floriana do Krakowa;. A więc świadek wiary,
męczennik. I Wy drodzy strażacy po przez swoją służbę, która jest
jednocześnie

powołaniem,

trudzicie

się

także

o żołnierstwo,

bo

przecież ta wasza służba to jest służba żołnierska i te mundury o tym
świadczą i potrzeba was w społeczeństwie, bo przecież tyle jest
różnych zagrożeń dzisiaj, niebezpieczeństw gdzie trzeba bez wahania
spieszyć z pomocą tak jak żołnierz na rozkaz, czyniąc to w duchu
patriotyzmu, z miłości, z miłości do ojczyzny i z miłości do drugiego
człowieka, którego może dotknąć nieszczęście i za ten trud jesteśmy
wam ogromnie wdzięczni``...*
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rzez lata Książ Wielki stawał się coraz większym miastem,
wzrastało zagrożenie pożarowe. Już od wieków, miasto nękały
pożary, czemu sprzyjała gęsta zabudowa o drewnianej
infrastrukturze.
Pierwsza pożoga Książa Wielkiego sięga czasów średniowiecznych ,a
sprawcą jej był książę mazowiecki Siemowit IV . Kiedy ów książę w
1383r. wracał na Mazowsze po nieudanym zamachu spod Krakowa ,
wówczas wpadł do Książa i jak powiada Długosz - po nieprzyjacielsku
zmienił go w popiół i perzynę . Długosz również pisze, że w:
1447 roku spłonął częściowo Książ Wielki. W dokumentach kancelarii
królewskiej znajdują się zapiski, że w 1509 r. ogień zniszczył Książ w
takim stopniu, że sąd powiatowy z braku pomieszczenia został
przeniesiony na okres dwóch lat do Wodzisławia. Król Zygmunt Stary
mając na uwadze ciężkie położenie mieszczan ksiąskich , zwolnił ich
na okres sześciu lat od niektórych opłat skarbowych. Potężny pożar
ponownie zniszczył w 1531 roku miasto. Tym razem Zygmunt Stary
zwolnił mieszczan na 8 lat i na jeden rok z podatku czopowego.
( płacony przez mieszczan od wyrobu, importu oraz sprzedaży piwa ,
wódki i miodu).
W 1532 r. miasto padło ponownie
pastwą płomieni. Na prośbę
dziedzica miasta Andrzeja Tęczyńskiego miasto zwolniono z podatku
czopowego na dwa kwartały i od szosu (podstawowy podatek od
majątku płacony przez mieszczan w dawnej Polsce na rzecz skarbu
państwa) i innych powinności na dziesięć lat.
W 1655r. Książ Wielki został spalony przez wojska szwedzkie. W 1702
roku ponownie miasto zostało spalone przez wojska szwedzkie .
Archiwa klasztorne informują o zniszczeniu Książa Wielkiego przez
pożar w 1741 r. Wiele strat ponieśli wtedy i augustianie, którym ogień
strawił budynek klasztorny i częściowo uszkodził kościół św. Ducha .
5 sierpnia 1836 roku rozszalały żywioł pozostawił wielkie spustoszenia
„trzydzieści kilka domów w jednej godzinie uległo pożarowi,
mieszkańcy nic oprócz własnego życia uratować nie mogli”.
Największe straty poniósł wtedy zakon augustianów, któremu ogień
zniszczył zabudowania klasztorne , całkowicie strawił drewniane
pokrycie kościoła św. Ducha . W czasie tego pożaru spaliły się również
biura magistratu, szpitala dla starców oraz wiele innych zabudowań.
Zniknęły wtedy domy z podcieniami , będące ozdobą rynku ( budynków
mieszkalnych, z charakterystycznym wielosłupowym podcieniem
wysuniętym przed zasadniczą część budynku). Ogółem spłonęło 50
domów , a bez mała 60 rodzin pozostało bez dachu nad głową .
W 1863 roku po wybuchu powstania styczniowego powstańcy z Książa
Wielkiego i okolicy częściowo spalili zamek hrabiego wielopolskiego.
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1905 roku spłonęło 12 zabudowań w dolnej części ulicy
Nowomiejskiej . W 1914 roku spłonęły domy w zachodniej
części rynku , od ulicy Melsztyńskich do ul. Mikołaja Morawca.
Najdotkliwszy w skutkach był pożar , który wybuchł 15 kwietnia 1933r.
przy ulicy Stromej , w nocy z Wielkiej Soboty na niedzielę spłonęło 20
domów i synagoga . Kolejny pożar w lecie 1935 roku zamienił w
perzynę 12 domów
mieszkalnych
łącznie z zabudowaniami
gospodarczymi i sklepami. W nocy 1 kwietnia 1936 roku spłonęło 15
budynków
mieszkalnych
z zabudowaniami
gospodarczymi
przylegającymi do ulicy Krakowskiej , Klasztornej i Podwale.
W minionych stuleciach domy tak łatwo padały pastwą płomieni,
ponieważ brak było zapasów wody. Przez długi czas w Książu Wielkim
była tylko jedna studnia należąca do proboszcza . Mieszczanie drugą
studnię wybudowali dopiero w ostatnich latach XIX wieku. Rada
miejska szukała sposobów zapobiegania pożarom. Stróże nocni czuwali
nad domostwami miasta. Za czasów Królestwa Polskiego 15 czerwca
1819 roku wydane zostały przepisy przeciwpożarowe w myśl, których
przy każdym domu musiała być drabina i jeden wąborek ( kubeł)
drewniany. Ponieważ Książ Wielki w chwili wydania przepisów liczył
102 domy , dlatego też obowiązkiem miasta było zakupić jedną sikawkę
wężową na czterech kołach do zaprzęgu konnego , 43 sikawki ręczne
11 wąborków skórzanych, 22 osęki, 4 stągwie, 11 beczek dwukołowych
do wożenia wody i 11 drabin przenośnych . Mieszkańcy mieli obowiązek
wykopać i utrzymywać jedną studnię
oraz wybudować szopę na
narzędzia przeciwpożarowe . Książ Wielki jednak był za biedny na
sprostanie tym przepisom. Spis z 1820 roku
informuje że Książ
posiadał tylko 50 wąborków , 86 drabin i 74 osęki.
Sikawkę
zaprzęgową
otrzymał
dopiero
1867
roku.
W Książu Wielkim wzorem innych miasteczek
mieszkańcy
zorganizowani byli w grupy, którym przewodzili dziesiętnicy obeznani w
sztuce bojowej z ogniem.
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owstanie Straży Pożarnej Ochotniczej w Książu Wielkim 1917rok.
Rota ślubowania członka OSP

„W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika
uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć
w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,
być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej,
dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

Pierwszymi pionierami myśli o utworzeniu w Książu Wielkim straży
ogniowej byli członkowie POW ( Polskiej Organizacji Wojskowej), której
ideą była niepodległość Polski. Na początku 1917 roku okupacyjne
władze austriackie zezwoliły na organizację Pioniera w Książu Wielkim,
organizacji skupiającej w swych szeregach starszą młodzież szkolną .
Wszelkie ćwiczenia wojskowe odbywały się pod płaszczykiem tej
organizacji. Członkowie POW ćwiczenia wojskowe przeprowadzali w
Brzezinkach i Kumalonkach i to oni weszli w skład Straży Pożarnej
Ochotniczej SPO w Książu Wielkim utworzonej 1917 roku. Sekretarz
miejscowego Sądu Pokoju
Franciszek Wysocki, został Pierwszym
Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim.
Z wielkim sercem propagował ideę strażacką.
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Fot. Franciszek Wysocki- założyciel SPO w Książu Wielkim

Z

bierano składki na rzecz straży oraz miasto przekazało
szopę przy ulicy Śniadeckiego (w miejscu koło starego
budynku Banku), jako magazyn dla sprzętu strażackiego.
Ze składek zakupiono Sztandar , umundurowanie, hełmy mosiężne , 20
toporów, kilka drabin, wiader i konewek drewnianych oraz jedną
sikawkę o dwóch cylindrach. Plan pracy wyszkolenia bojowego, w
pełni wyposażonych strażaków koordynował naczelnik, który podzielił
drużynę na pięć oddziałów: toporników, ratowniczy, beczkowozy,
sikawkowy i porządkowy.
Sygnałem do pożarów i ćwiczeń była trąbka, a pierwszym sygnalistą
był Władysław Krasiński.
W szeregach straży znaleźli się Jan Żelaśkiewicz, Marian Nowakowski,
Franciszek Bożek, Kazimierz Bożek, Julian Kamiński, Kazimierz
Płonczyński (Dziad), Paweł Żechowski, Stanisław Żechowski, Stanisław
Folfasiński, Władysław Fusiński, Walery Kalafarski, Stefan Krasiński,
Stefan Nowak, Franciszek Stryczek, Franciszek Gawęcki, Jan
Wandyga, Władysław Krasiński….
W 1922 roku Franciszek Wysocki przeprowadza się do Miechowa.
Funkcję naczelnika obejmuje Walery Kalafarski - naczelnik poczty w
Książu Wielkim.
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Fot. Walery Kalafarski – naczelnik SPO

unkcję naczelnika Ochotniczej Straży pełnił przez 10 lat do 1932
roku. Wykazywał on niezwykłą aktywność w pracy Straży .
Jego najbliższymi współpracownikami byli
- Paweł Żechowski z-ca naczelnika ,
- Ciszewski adiutant ,
- Stefan Krasiński ,
- Stanisława Folfasiński
- Franciszek Bożek.
Walery Kalafarski był inspiratorem budowy domu ludowego ze sceną
zwanego pospolicie remizą, do którego dostawiono pomieszczenia na
świetlicę i sprzęt strażacki. Przy jego budowie w latach 1926 - 1928
potrafił zmobilizować do pracy społecznej ludzi z Książa Wielkiego
i okolicy.
Ofiarnością przy budowie wykazał się również Aleksander Wielopolski
dając na budowę potrzebne drewno. Na budowę remizy w Książu
Wielkim Rada Gminy i Wójt Michał Mickoś zaciągnęli pożyczkę z czego
2 tyś. zł ( ówczesne) przeznaczono na dokończenie budowy remizy , a
zarazem Domu Ludowego w Książu Wielkim. 3 tyś, zł przeznaczono na
budowę remiz w Książu Małym , Rzędowicach i w Tochołowie.
Remiza szybko staje się centrum życia kulturalnego Książa Wielkiego,
powstaje tutaj m.in. amatorski teatr, wystawiający swe sztuki.
Praca ratownicza w SPO musiała mieć w wyszkoleniu strażaków.
Szkolenia pożarnicze prowadzone były od początku powstania Straży w
Książu Wielkim tj, od 1917 roku jeszcze przed odzyskaniem
niepodległości .
Wojewoda Kielecki, któremu podlegała Straż Ochotnicza w Książu
Wielkim wydał na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
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13.XI.1919 roku „Przepisy o ochronie od pożarów po wsiach i
miasteczkach”, które należało bezwzględnie stosować.
1921
roku
utworzono
Związek
Straży
Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej
zrzeszającej strażactwo całego
kraju.
Powołano Zarząd Wojewódzki w Kielcach i Zarząd Powiatowy w
Miechowie.
Związek prowadził coroczne szkolenia i kursy
instruktorskie.
Początkowo trwały one cztery, później sześć, a nawet osiem tygodni.
W związku z rozwojem motoryzacji niezbędne było przeszkolenie
strażaków
obsługujących motopompy. Ważne było szkolenie
dowódców dla poszczególnych OSP. Działalność taką Związek
prowadził przez okres dwudziestolecia międzywojennego. Początkowo
kandydatów na naczelników straży i dowódców sekcji szkolono na
czternasto lub ośmiodniowych kursach realizując minimum niezbędne
do prowadzenia pracy w SPO.
Prace szkoleniowe nasilały się w okresie jesienno - zimowym, kiedy
wywodzący się głównie z rolników i rzemieślników
strażacy –
ochotnicy wolni byli od pilnych prac polowych.
Poza szkoleniem własnych szeregów, straż dbała także o szerzenie
wśród społeczeństwa wiedzy w zakresie prewencji przeciwpożarowej,
umiejętności zapobiegania pożarom i walki z nimi.

W

Fot. Z 1925r. SPO w Książu Wielkim. Od lewej siedzą Stanisław Folfasiński, Walery Kalafarski,
Ciszewski, Franciszek Bożek.
W gazecie „Życie strażackie” nr 6 z 1927r. czytamy: że na terenie
powiatu miechowskiego odbywały się szkolenia z egzaminem oraz
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17 października 1927 roku odbyły się manewry w OSP w Książu Wielkim
wszystkich jednostek z terenu gminy OSP Rzędowice, OSP Tochołów,
OSP Książ Mały, OSP Książ Wielki oraz 5-dniowy kurs pożarniczy w
dniach 24 - 28 październik 1927r., po którym wydano 18 świadectw
ukończenia.
ada Naczelna Głównego Związku OSP przyznała w 1927 roku
srebrny medal zasługi dla Walerego Kalafarskiego.
Odznaczenie za X lat dla Stefana Olkuśnika oraz
listy pochwalne dla :
- Romana Madejskiego członka Zarządu SPO w Książu Wielkim,
- Adama Dębskiego członka Zarządu SPO w Książu Wielkim,
- Józefa Gajosińskiego członka Zarządu SPO,
- Stefana Krasińskiego gospodarza SPO,
- Wincentego Olkuśnika prezesa SPO.

R

W 1927 roku odbyło się 13 Zjazdów Okręgowych Związku Straży
Województwa
Kieleckiego
przy
udziale
5527
uczestników
reprezentujących 266 straży, z pośród których pierwsze miejsce w
kategorii - Straże miasteczkowe zajęła SPO w Książu Wielkim w
Okręgu Miechowskim zdobywając nagrodę w narzędziach o wartości
200 zł od P.Z. U. W. ( Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych).
Dzień 15 lipiec 1928 r. był niezwykle uroczystym dniem w życiu
miejscowej Straży
Pożarnej. W tym dniu otrzymała ona z rąk
mieszkańców dom strażacki i jednocześnie wręczono jej sztandar. Na
uroczystość przybył z Miechowa Karol Pohorski starosta miechowski.

Fot. Z 15 lipca 1928r. Ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ do drzewca sztandaru .
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Fot.Pierwszy sztandar Straży Pożarnej
Ochotniczej w Książu Wielkim.

G

azeta Strażacka nr 7 z 1928r. donosi:
„ V Rejonowy ćwiczebny Zjazd odbył się w dniu 15 lipca w Książu Wielkim, którego
przebieg według łaskawie nadesłanej – przez druha Mariana Puza - prezesa straży
w Janowicach wzmianki podaje: W dniu 15 lipca 1928 roku przy upalnej pogodzie
zdążały w stronę Książa Wielkiego drużyny straży pożarnych na rejonowe zawody, na szlachetny
bój o palmę pierwszeństwa w wyścigu pracy nad przygotowaniem się do obrony życia i mienia
bliźniego przed groźnym żywiołem pożarem. Słońce ciskało na ziemię całe snopy żaru, upal staje
się nieznośny, jednak straże w dobrej formie stają na miejscu zbiórek, toć prawda: ogień żar,
gorąco nie są obce dla strażaka. Drużyny strażackie śpieszą, bo w myśl regulaminu straż, która
przybędzie na miejsce zawodów pierwsza, staje do zawodów ostatnia, co nie jest dla
zawodników obojętne.
U bramy tryumfalnej z napisem: ”Czołem Druhowie” wita komendant placu, druh naczelnik
Walenty Kalafarski przybyłe straże, które po złożeniu raportu stają w dwuszeregu wzdłuż ulicy o
godz. 9:40 rano wszystkie straże stały już na placu zbiórki oczekując na przyjazd p. Starosty –
Prezesa Okręgu.
O godz. 10 zajeżdża auto. Przyjechali pp. Starosta Karol Pohoski z małżonką, zastępca Starosty
Kosiński, kapelan Okręgu ks. M. Skrzypczyk i komisarz P.P . Kmita.
Naczelnik zjazdu Druh W. Kalafarski zdaje raport p. Staroście. Muzyka gra fanfarę, a p. Starosta
ze świtą przechodzi przed frontem drużyn strażackich. Nastąpiło krótkie, ale serdeczne powitanie
przez p. Starostę przybyłych straży pożarnych, poczem straże udały się do kościoła na uroczyste
nabożeństwo , odprawiane przez ks. Kapelana M.Skrzypczyka. Przed nabożeństwem dokonał ks.
Kapelan poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim. Był moment
wzniosły. Słowa roty przysięgi składanej przez Druha naczelnika W. Kalafarskiego głębokim
echem odbijały się w duszy każdego strażaka. Dało mu przekonanie, że jest człowiekiem
organizacji wielkiej i szlachetnej, że jest rycerzem dobrej sprawy, że obowiązkiem zatem naszego
munduru nie skalać, nie splamić. Po nabożeństwie oddziały defilowały przed p. Starostą, poczem
odbyła się uroczystość poświęcenia Domu Ludowego, wystawionego staraniem miejscowej straży
pożarnej. Po poświęceniu Domu Ludowego, zaproszeni goście dokonali wbijania gwoździ do
drzewca nowo-poświęconego sztandaru. Pierwszy gwóźdź wbił P. Starosta, poczem kolejno
wbijali gwoździe przedstawiciele samorządu, Policji Państwowej, nauczycielstwo, obywatelstwo,
straży pożarnych itd. W międzyczasie druh st. Inspektor Wł.Sztajer oznajmił, ze władze strażackie
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie pożarnictwa nadały listy pochwalne druhom:
Gajosińskiemu Józefowi, Dębskiemu Adamowi, Madejskiemu Romanowi, Fusińskiemu Wł.,
Krasińskiemu Stefanowi i Olkuśnikowi Wincentemu. Wręczenia listów dokonał Prezes Okręgu
Starosta K. Poholski, a gratulując odznaczonym prosił: by w służbie dla idei nie ustawali, owszem
by to pierwsze odznaczenie dało im bodźca do jeszcze intensywniejszej pracy na niwie
pożarnictwa ojczystego. Zgodnie z programem o godz. 12:15 trąbka sygnałowa dała znak do
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rozpoczęcia zawodów. Zawody rozpoczęły ćwiczenia z zakresu przysposobienia wojskowego, w
wykonaniu przez miejscową straż pożarną. Wykonano trzy ćwiczenia: Ćwiczenia polowe o
założeniu taktycznym – atak i obrona, 2. Ćwiczenia w przesuwaniu się drużyny, 3. Szermierka.
Ćwiczenia przeprowadził plut. Karlik. O godz. 12:50 rozpoczęły się właściwe zawody strażackie.
Do zawodów stanęło 11 straży pożarnych. Do komisji sędziowskiej weszli Saranowicz Wł. Vice
prezes Okręgu w Miechowie - jako przewodniczący, Dąbrowski Jan – naczelnik straży w Czechach
– jako sekretarz, Nowak Stanisław – naczelnik straży w Przybysławicach I, Nowak Roman –
naczelnik straży w Łyszkowicach i Sikorski Roman – Naczelnik straży w Skalbmierzu – jako
członek komisji. Na program zawodów składała się musztra formalna i 7 różnych ćwiczeń
narzędziami. Czas wykonania ćwiczeń 12 minut. Pan Starosta w swym końcowym przemówieniu
podkreślił że dobre wyniki w pracy zyskujemy przez karność w działaniu, posłuszeństwo wobec
wybranych władz, wartość moralną , fachową i organizacyjną straży. Zaznaczył , że tam gdzie te
trzy czynniki się zejdą, tam praca musi wydać dobre owoce. Pan Starosta skończył swe
przemówienie okrzykiem na cześć honorowego członka Głównego Związku Straży Pożarnych Rz.
P. – Marszałka Piłsudskiego, który to okrzyk trzykrotnie powtórzyły zebrane drużyny, zaś
orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego: „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Książ Wielki długi czas żyć będzie wspomnieniem tych uroczystych chwil, jakie przeżywał w dniu
15 lipca. Miłe wspomnienia wyniosły również drużyny strażackie przybyłe na zawody . Opuszczały
one plac boju z postanowieniem wznowienia pracy u siebie i postawienia powiatu
Miechowskiego na pierwszym miejscu pod względem tężyzny bojowej przed strażami pożarnymi
innych powiatów Rzeczypospolitej.”
25.III.1928 roku na Walnym Zebraniu Związku Straży Pożarnych
Województwa Kieleckiego w Kielcach, SPO z Książa Wielkiego weszła
w skład VIII Okręgu Związku.

Z

arząd Okręgu w Miechowie na posiedzeniu swym w dniu 22
czerwca 1928 roku postanowił podzielić Okręg na 12 rejonów
oraz mianował naczelników i ich zastępców, a mianowicie :
Rejon Książ Wielki obejmuje wszystkie straże w gminach Książ Wielki i
Kozłów .
Naczelnikiem Rejonu – Naczelnik Straży Książ Wielki – Walery
Kalafarski.
Jego zastępcą – Naczelnik Tadeusz Żur z Tochołowa.
Rejon obejmował łącznie 11 straży – 184 osoby.`
Mierne środki finansowe nie pozwalały na ubezpieczenie wszystkich
strażaków i tak w 1928 roku w OSP w Książ Wielki zgłoszonych do
Kasy Strażackiej było tylko 23 osoby. OSP Książ Mały 25 osób, OSP
Tochołów 23 osoby. W 1929 roku ubezpieczonych w OSP Książ Wielki
było 24 osoby, OSP Książ Mały 25 osób, OSP Rzędowice 32 osoby, OSP
Tochołów 19 osób. Wykaz świadczeń wypłaconych z Kasy Strażackiej
w 1928r. dla Pawła Żechowskiego po wypadku w dn. 05.04.1927 roku
dwukrotnie : 160,00 zł i 240,00 zł.
ada Naczelna Głównego Związku OSP przyznała w 1929roku
brązowe medale zasługi dla Stefana Krasińskiego – gospodarza
SPO w Książu Wielkim oraz Pawła Żechowskiego z-cy
naczelnika SPO w Książu Wielkim.

R
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W 1930 roku listy pochwalne otrzymali :
- Marek Choćko – adiutant SPO w Książu Wielkim i
- Franciszek Stryczek -skarbnik SPO w Książu Wielkim.
Znaki za wysługę lat X otrzymali :
- Józef Bzdzion- dowódca oddziału
- Walery Kalafarski- naczelnik,
- Franciszek Stryczek-skarbnik
- Paweł Żechowski- z-ca naczelnika

Gazeta Strażacka w nr. 7 z 1928r.
W 1930 roku wybudowano zbiornik przeciwpożarowy typu „E” okrągły o
pojemności 50.000 litrów z osadnikiem i filtrem na placu dzisiejszego
GS.
W 1931 roku w Książu Wielkim odbyły się manewry bojowe przy udziale
SPO z Książa Wielkiego , SPO Głogowiany, SPO Rzędowice, SPO
Przybysławice, SPO Książ Mały i SPO Tochołów.
W 1931.III.19 społeczeństwo Książa Wielkiego w tym POW ufundowano tablicę pamiątkowa, którą wmontowano w ścianie remizy
strażackiej w obecności druhów OSP, harcerzy, szkoły i ludności
cywilnej z Książa i okolicy o treści:
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P

PADLI NA POLU CHWAŁY
ODPIERAJĄC Z GRANIC PAŃSTWA POLSKIEGO
POD WODZĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
NAWAŁĘ NAJEŹDZCÓW W LATACH 1914-1920
Julian Nowakowski legionista
Władysław Nowakowski legionista
Jan Błajszczak, Piotr Machowski, Józef Kubrak
Piotr Gołuszko, Antoni Wrzesień , Karol Paliński
Józef Olkuśnik , Stanisław Tabor,
Zygmunt Rybczyński, Władysław Kamiński”

W

alery Kalafarski funkcję naczelnika straży pełnił w Książu
Wielkim do 1932 roku, w którym opuścił Książ Wielki. 10 lat
dowodzenia strażą dało widoczne rezultaty bojowe
i sprzętowe. Zasługą Kalafarskiego było również to, że orkiestra dęta
działająca w Książu Wielkim od roku 1907. przyłączyła się do OSP
i powiększyła swój zespół . Po odejściu W. Kalafarskiego naczelnikiem
został Paweł Żechowski, książanin, z zawodu majster stolarski.
Wyników jego pracy należy szukać już w czasie kiedy był zastępcą
Kalafarskiego i, z którym stale współpracował Paweł Żechowski. Był
wzorowym strażakiem, kierował akcją ratowniczą w czasie wielkiego
pożaru Książa Wielkiego w 1933 roku.

Fot. Paweł Żechowski, naczelnik i prezes Zarządu SPO w Książu Wielkim.
Na początku jego kadencji prezesem Zarządu OSP był hr. Aleksander
Wielopolski. Po ustąpieniu ze stanowiska naczelnika był przez pewien
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czas prezesem zarządu. Za długoletnią działalność w OSP otrzymał
liczne dyplomy i odznaczenia.
10 czerwca 1934 roku w Książu Wielkim odbyły się manewry, w których
brało udział 9 jednostek OSP.
W dniu 18 listopada 1934 roku w remizie strażackiej w Książu Wielkim
odbyła się odprawa
oficerów, skarbników i sekretarzy
Oddziału
Miechowskiego Straży Pożarnej. Przybyło 45 członków straży OSP w
mundurach służbowych. Odprawę prowadził Druh Instruktor Powiatowy
Stefan Makowiecki.
Omawiane zostały sprawy wyszkolenia, organizacji, gospodarcze, P.W.
i W.F. i zaopatrzenia wodnego.
Wyrażono wielkie uznanie i pochwałę dla pracy naczelników Rejonów :
Naczelnika Rejonu I druha Bolesława Bartosika i Naczelnika Rejonu II
Druha Leona Pędzikiewicza kier. Szkoły Powszechnej w Rzędowicach,
którzy jako kierownicy szkół powszechnych znajdują czas na
działalność społeczną.
Ochotnicza Straż Pożarna w Książu Wielkim pierwszą pompę motorową
„Silezia” otrzymała w 1934 roku po wielkim pożarze w Książu Wielkim.

Fot. Pierwsza motopompa w SPO w Książu Wielkim .
Pompa była wspófinansowana przez
naczelnikiem SPO był Paweł Żechowski.

A

P.Z.U.W.

kiedy

jeszcze

dam Kamiński pełnił funkcję naczelnika od 1934 roku do 31 maja
1935 roku. Straż jednak miała poważne utrudnienie, gdyż nie
miała własnego wozu strażackiego. W razie pożaru stosowano
starą, sprawdzoną metodę rekwirowania furmanek, na które ładowano
ręczne pompy , drabiny i bosaki, co wprowadzało istny popłoch na ulice
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miasta. Dochodziło przy tej okazji, nieraz do przykrych incydentów,
których finał kończył się w sądzie. Dopiero w 1934 r. Rada Gminy
wydała rozporządzenie, na mocy którego, właściciele koni i wozów byli
zwolnieni od podatku szarwarkowego, w zamian za co, byli zobowiązani
do użyczania furmanek w czasie pożaru, dla strażaków udających się
na akcję.
Kiedy strażacy się usadowili na furmance, sygnalista przez całą drogę
do pożaru trąbił ile miał sił w gardle, wzbudzając strach i
zainteresowanie mieszkańców. Z reguły strażacy dojeżdżali gdy pożar
chat i stodół krytych strzechą już przygasał. Pozostało im tylko
polewać zgliszcza, o ile w pobliżu była woda. Beczkowozy mieściły
niewielką ilość wody.
OSP z Książa Wielkiego brała udział w uroczystościach żałobnych
Józefa Piłsudskiego - oddając najgłębszy hołd zmarłemu wodzowi.

Gazeta Strażacka nr 5 - 6 z 1935 roku donosi:
„ Ochotnicze Strażactwo powiatu Miechowskiego przygotowywało się do uroczystego obchodu
Zjazdu powiatowego w Racławicach na dzień 26 maja b.r. w którym to dniu miała być
wręczona nagroda Premierowi Waleremu Sławkowi i miał odbyć się uroczysty obchód w
Racławicach. Atu jak grom z jasnego nieba padła wieść przez radio ,że” Wódz Narodu polskiego
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski nie żyje”.
Poszczególne straże wysyłały jedna po drugiej gońców z tą straszną i bolesną wiadomością . W
przeciągu kilku godzin wszystkie ochotnicze straże stanęły w pogotowiu bojowym. Rozległy się
żałobne bicia w dzwony kościelne . Aparaty radiowe oblężone zostały nie tylko przez członków
strażaków , lecz przez masy ludności cywilnej. Stoją słuchają i płaczą. Okropny niewymowny ból ,
rozpacz, ściska serca wszystkich . łączą się wszyscy w jedną całość –rodzinę. Zmarł Ojciec Narodu
i Wódz Ukochany , zmarł Gospodarz Polski- ten co ją wywalczył i dał nam. Przychodzą
zarządzenia , fonogramy o oddaniu ostatniego hołdu – Przewożonym zwłokom Wodza narodu
Polskiego przez tą ziemię Miechowską , po której szedł On w roku 1914 , by zdobyć i wywalczyć
Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską. Śpieszą straże z najdalszych krańców powiatu , pieszo i
furmankami , by spełnić ten święty i sakramentalny obowiązek .Przestrzeń i czas nie wchodzą w
rachubę , a razem z ochotniczymi strażami pożarnymi ciągnie ludność wiejska , dziatwa szkolna i
wszystkie organizacje . Po deszczu i błocie ,czasem więcej niż 20 kilometrów. Nikogo nie
zabraknie .W rączętach dziatwy szkolnej kwiaty , by rzucić je pod pociąg na drogę boleści,
smutku i żalu. Od granicy powiatu Jędrzejowskiego przez stację kolejową Kozłów .Masy ludzi ,
wszystkie organizacje, sztandary . Noc ciemna po deszczu8 OSP -138 druhów obsadziło tor
kolejowy , 30 zniczy –ognisk. Komendant Zjazdu d/h Leon Pędzikiewicz Nacz. Rej. Kieruje całością
. zapalają się wdali i migocą pochodnie strażackie i idzie łuna ognia ku st. Tunel. Nadchodzi
pociąg ze zwłokami i mija wolno. Cisza. Klękają . Na st. Tunel zobaczono ogniska i pochodnie z
Kozłowa . …
an Żelaśkiewicz był naczelnikiem od 31 maja 1935 do 21 marca
1937
roku.
Za
jego
kadencji
wybudowano
basen
przeciwpożarowy betonowy na rynku oraz studnię z pompą oraz
ujęcie wody ze stawu, na który SPO otrzymała dofinansowanie w
postaci zasiłku w kwocie 590 zł z PZUW na zaopatrzenie w wodę .

J
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Fot. Studnia ze zbiornikiem przeciwpożarowym w Rynku w Książu w Wielkim.

Fot. Z 1937r. SPO w Książu Wielkim Pierwszy od lewej naczelnik Jan Żelaśkiewicz.

Prezesem w tym okresie był Romuald Madejski.( zdj. poniżej)
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A

Fot. Romuald Madejski –prezes Zarządu SPO w Książu Wielkim

diutantem Marian Nowakowski,
D-cą drużyny – Stanisław Żechowski,
Gospodarzem remizy – Jan Wandyga,
Sygnalistą – Władysław Krasiński
15 sierpnia 1935 roku OSP urządziło Wielką Loterię Fantową.
Gazeta Strażacka w nr 9 - 10 z 1935r. donosi:
„W dniu 15 sierpnia b. r. Przez miejscową Straż została urządzona loteria fantowa połączona z
zabawą taneczną . Pomimo niepogody losy zostały wszystkie rozegrane z wielkim powodzeniem
. W loterii tej wzięli udział miejscowi księża wikariusze , nauczycielstwo , przedstawiciele gminy ,
funkcjonariusze P.P. z komendantem Posterunku oraz ludność miejscowa . Cenniejsze fanty
zaoferowali : P.P. Dzianott-Wójt gminy Książ-Wielki, Z. Bielecka D-r Danysz , M. Kozłowski,
komendant Posterunku i S. Nowakowski z Książa Wielkiego. Po zakończeniu loterii w dalszym
ciągu odbywała się zabawa taneczna , w której wzięło udział sześć Pań w strojach krakowskich.
W dniu 18 sierpnia b.r. staraniem młodzieży z gminy Książ odbyło się pod kierownictwem p. M.
Olkuśnika przedstawienie amatorskie na którym została odegrana sztuczka w 4 aktach p.t. „
Młody –las J.A. Hertza” osnuta na tle walki o szkołę polska w zaborze rosyjskim.
W głównych rolach wystąpili :P.p. Krasińscy, J. Stasiek, Z. Gajosiński, Strzeleccy, M. Olkuśnik, W.
Żeligowski, Gawęckie i Bożkowie- ze współudziałem
młodzieży gimnazjalnej. Podczas
przedstawienia przygrywała bezpłatnie muzyka symfoniczna . Czysty dochód przeznaczony został
na rzecz miejscowej Straży Pożarnej. Duch wśród miejscowego strażactwa został ożywiony”
W Kielcach na szczeblu wojewódzkim w dniach 17 - 22 września 1935
roku przeprowadzony został kurs na mechanika motopomp I stopnia .
Ukończył go z wynikiem bardzo dobrym druh Gawęcki Ludwik z OSP
z Książa Wielkiego.
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ada Naczelna Głównego Związku OSP przyznała w 1935roku
list pochwalny dla
Fusińskiego Władysława - członka Komisji Rewizyjnej SPO
w Książu Wielkim
Rada Naczelna Głównego Związku OSP przyznała w 1936 roku
list pochwalny dla
Jana Nowickiego - członka SPO w Książu Wielkim.
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W

1936 roku została
założona Żeńska Drużyna Sanitarno –
Pożarnicza „Samarytanki”. Stanęły one do konkursu „ Wyścig
pracy” ogłoszonego 1.III 1936r.
15.XI.1936 roku w Miechowie odbyła się odprawa z referentką
wojewódzką d-ną aspirant Zofią Szkocną , w tej odprawie uczestniczyła
drużyna żeńska z Książa Wielkiego.
Komendantką była Łucja Słupska /Żechowska ,
Członkinie: Janina Żelaśkiewicz/Żechowska, Kazimiera Nasińska,
Melania Olkuśnik, Józefa Struzik, Alina Gruszkówna,
Marianna Żechowska /Gawęcka( na zdj. z mężem Ludwikiem)

W okresie międzywojennym władze strażackie zwracały uwagę na rolę
kobiet w ochronie przeciwpożarowej . Oddziały żeńskie musiały liczyć
minimum 5 osób. Oddziały żeńskie miały na celu wykonywanie takich
funkcji jak: ratownictwo, prace kulturalno-oświatowe, szkolenie
członkiń w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego oraz co najważniejsze niesienie pomocy oddziałom
męskim. Członkiniami drużyn żeńskich mogły być kobiety, które
ukończyły 17 r. życia. O przyjęciu decydował zarząd Straży
na
podstawie stanu zdrowia.
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Fot. Żeńska drużyna Samarytanek w Książu Wielkim w 1937r.

E

dward Staszkiewicz pełnił funkcję naczelnika OSP w Książu
Wielkim od 21 marca 1937 roku do 1 września 1938r. Opuścił
Książ Wielki po otrzymaniu posady
kierownika
poczty w
Brzesku Nowym.

17.IV.1937 rok Zarząd Kielecki Okręgu Wojewódzkiego przyznaje
wzorowym strażakom za pracę w OSP listy pochwalne:
Janowi Żelaśkiewiczowi - naczelnikowi OSP w Książu Wielkim,
Julianowi Malinowskiemu,
Stanisławowi Grochowina członkom OSP
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Fot.z 1936r. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Samarytanki w Książu Wielkim. Siedzą od lewej :
Władysław Krasiński(sygnalista) Janina Żelaśkiewicz, Wacław Żechowski Stanisław Żechowski( instruktor),
Romuald Madejski( Prezes Zarządu),Jan Żelaśkiewicz ( naczelnik) ,Łucja Słupska ( komendantka
Samarytanek) i Jan Wandyga. W II rzędzie od lewej Fryderyk Gawęcki, Kazimiera Nasińska, Melania
Olkuśnik, Józefa Struzik, Alina Gruszkówna, Aleksander Szymański. W III rzędzie od lewej :3 Jan Żechowski ,
5 Stanisław Miś. W IV rzędzie: 3 Ryszard Gawęcki, Mieczysław Żelaśkiewicz.

20

We wrześniu 1937 roku w Kielcach Wojciech Wandyga z OSP z Książa
Wielkiego ukończył kurs mechaników I stopnia .

Fot. Jan Żelaśkiewicz , naczelnik SPO ( pierwszy do lewej) i Wojciech Wandyga.
Stoją: Marian Nowakowski i Stanisław Żechowski
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ażdego roku w dniu 4 maja, kiedy obchodzono święto
św. Floriana patrona strażaków, odbywały się zawody z
udziałem okolicznych OSP. Ćwiczono na placu tartacznym
( obecnie GS) oraz przy remizie strażackiej obok figury bł. Salomei ,
gdzie stała kilkupiętrowa
ściana z oknami, imitująca budynek.
Wdrapywano się na nią w celu gaszenia pozorowanego pożaru.
W użyciu były ręczne pompy. Po akcji wieszano mokre węże na oknach
tej ściany. Każdorazowo zawody sędziowała komisja z udziałem
przedstawiciela Zarządu Powiatowego OSP. Stanisław Kański
naczelnik OSP od 1 września 1938 roku do 28 sierpnia 1939r. był
właścicielem młyna w Książu Wielkim na ul. Wrocławskiej. Przed
wybuchem wojny został zmobilizowany do służby wojskowej w
lotnictwie.
Józef Knafel -Wiceprezesem OSP ,
Bogusław Przeniosło- sekretarz OSP ,
Wojciech Wandyga –gospodarz OSP,
Antoni Nowak – skarbnik OSP.
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Z

Fot. Stanisław Kański – naczelnik Zarządu SPO w Książu Wielkim
okazji 20-lecia Niepodległości Polski w grudniu 1938 roku
Zarząd Kielecki Okręgu Wojewódzkiego przyznaje Srebrny Krzyż
Zasługi dla Prezesa OSP w Książu Wielkim Kazimierza Dzianota.

Fot. Kazimierz Fortunat Józef Dzianot. Ur.1.06.1884r. zm. 30.10. 1956r. Pochowany w grobie rodzinnym na
cmentarzu w Książu Małym . Właściciel majątku w Giebułtowie. Wójt Gminy Książ Wielki w latach 19311939. Walczył w 1920 roku z bolszewikami w stopniu rotmistrza. Jego staraniem wybudowana została
nowa szkoła powszechna w Książu Wielkim w 1937r.
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o wybuchu II Wojny Światowej prezesami Zarządu OSP w Książu
Wielkim byli:
Józef Haller
Florian Dotkiewicz
Wincentyn Olkuśnik
Aleksander Wielopolski
Kazimierz Dzianot
Paweł Żechowski
Romuald Madejski
W czasie uroczystości państwowych występowali w galowych
mundurach i lśniących hełmach.
Nadchodzi wrzesień roku 1939 r. i II wojna światowa. Na wiadomość
telefoniczną z OSP Miechów, że lada dzień hitlerowcy mają
zarekwirować motopompę, Józef Garbarz i Antoni Kubrak podstępnie w
nocy wywieźli ją i ukryli w Częstoszowicach u Józefa Bożka, a sztandar
strażacki, aż do wyzwolenia przechowywany jest przez Antoniego
Kubraka w Wielkiej Wsi.

Fot. Pierwszy od lewej Józef Piaskowski, Pacholec Stefan, Jan Kamiński,
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Gdy przyszła okupacja hitlerowska rządy nad OSP przejął volksdeutsch
Adolf Hubner. Funkcję naczelnika pełnił z jego polecenia Władysław
Krasiński sołtys w Książu Wielkim.

Fot. 1943r. Pierwszy od prawej Piaskowski Józef, przy motopompie Adolf Hubner
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W

okresie okupacji OSP w dalszym ciągu działała, ale nie
organizowano
już
zawodów.
Wnuczka
Józefa
Piaskowskiego – Urszula Górska wspomina jak często
dziadek opowiadał o wielkim pożarze w Trzonowie
13 grudnia 1944 r., kiedy Niemcy dokonali pacyfikacji wsi
i zamordowali 47 osoby. Strażacy z Książa Wielkiego wyjechali do
pożaru, ale na Wielkiej Wsi zostali siłą zatrzymani przez Niemców. Nie
pozwolono im spełnić swojego strażackiego obowiązku.
W latach okupacji, w okresach letnich pełniono służbę wartowniczą.
Działalność straży ograniczono do czynności gaśniczych w przypadku
pożarów. Remiza i domy rodzin strażackich były jednak punktami
kontaktowymi
ugrupowań
partyzanckich
Polskiego
Państwa
Podziemnego.
1 sierpnia 1944 roku zginęli od kul hitlerowskich strażacy :
Antoni Szczygłowski,
Stanisław Żelaśkiewicz ,
Tadeusz Żelaśkiewicz
o wojnie, wraz z nowym statutem, zarejestrowano SPO z Książa
Wielkiego w Okręgowym Związku Straży Pożarnych w Kielcach
pod nową nazwą: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP).

P

Fot. lata pięćdziesiąte XX w. –od lewej Gawecki Ludwik gra na bębnie, Garbarz Marian –klarnet,
Suma Andrzej, Ptak Stanisław , Ptak Andrzej – dyrygent, Partyka Ryszard, Mickoś Marian, Ptak
Józef s. Andrzeja , w cywilnym ubraniu Lek. Nikliński.
W latach 1950-1956 działalność OSP została poważnie zahamowana
poprzez wprowadzenie nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(był to rok 1950).
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Wpłynęła ona na likwidację działalności samorządowej w organizacji
strażackiej. Odbudowa samorządności w strażach pożarnych nastąpiła
po roku 1956 wraz z odnową życia społeczno-politycznego po
wydarzeniach październikowych.
Po wyzwoleniu 2 kwietnia 1945r. OSP zostaje reaktywowane.
Pierwszym naczelnikiem zostaje Stanisław Olkuśnik do 5 sierpnia
1945r.
W następnych latach naczelnikami byli:
Od 5 sierpnia 1945 do 1949- naczelnik - Marian Nowakowski,
Olkuśnik Władysław- Skarbnik OSP,
Nowak Antoni – Sekretarz OSP
Firlus Ludwik- Gospodarz OSP

O

d 1949 do 1952 r. naczelnik Stanisław Kański
Gawęcki Ludwik – prezes OSP
Kubrak Antoni- skarbnik OSP ( st. Plutonowy , zawód kupiec)
Członkowie:
- Bożek Kazimierz
- Nowicki Józef
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-

Ogórek Zygmunt
Wisła Przemysław
Kmera Kazimierz (Józef)
Sroka Józef
Laskowski Antoni
Wisła Stefan
Otak Józef
Reroń Aleksander
Gołuszko Marek
Gałdziński Czesław
Groch Józef
Mikołajczyk Kazimierz
Dziuba Zbigniew
Hibner Marian
Mysior Roman
Witkowski Stanisław
Bakowski Zygmunt
Stachurski Marian
Kamiński Stanisław

I

nspekcja przeprowadzona 19. V. 1949 roku przez Komendanta poż .
Prażmowskiego Tadeusza informuje o złym stanie wyposarzenia
straży w Książu Wielkim : „brak wody w zbiorniku na rynku , brak
paliwa do motopompy, a posiadane 45 mb węży nadaje się tylko do
sikawki , a motopompa pozostaje zupełnie ich pozbawiona.”
W latach 1949 -1951 zostały zakupione mundury, rogatywki i parę
hełmów.
W roku 1951 OSP w Książu Wielkim uczestniczyła w akcjach gaszenia
pożarów :
15 kwietnia 1951 r.- pożar lasu Chrusty,
16.04.1951r. –pożar w Gromadzie Głogowiany,
26.04.1951r. –pożar Lasu Chrusty,
08.06. 1951r. –pożar lasu w Mianocicach,
12.08.1951r. – pożar w Gromadzie Giebułtów
14.08.1951r. - pożar w Marcinowicach i Przysiece,
28.08.1951r. - pożar w Gromadzie Moczydło,
28.09.1951r. - pożar w Książu Wielkim,
02.10.1951r. – pożar w Gajówce Zaryszyn.
W 1951 r. z prowadzonego dziennika ćwiczeń wynika że strażacy
poświęcili na ćwiczenia ok. 50 godzin w ciągu roku. Uczestniczyli także
w dożynkach gminnych 10.09.1951r.
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Od 8 stycznia 1952 - do 16 stycznia 1952r. naczelnik - Mieczysław
Kwiecień
Widera Bogumił – z-ca naczelnika
Lista członków przystępujących w dniu 26 maja 1951r. przedstawia
nazwiska:
Zdechlik Józef
Szumerowski Edward
Motyczyński Józef
Zyguła Józef syn A.
Zyguła Józef
Reroń Aleksander
Miś Wacław
Zegan Władysław
Motłoch Stanisław
Żelaśkiewicz Zdzisław
Strzelecki Romuald
Stachurski Marian
Boligłowa Stanisław
Ogórek Zygmunt
Madejski Zygmunt
Mieszczak Roman
Madejski Adolf
Gawęcki Alfred

Fot. Ćwiczenia koło remizy OSP.
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O

d 7 lutego 1952 do 7 kwietnia 1956 r. naczelnik Wojteczek
Władysław – kierownik młyna w Książu Wielkim.
Zyguła Józef z-ca naczelnika do spraw oświatowych.
Gawęcki Ludwik z-ca naczelnika ds. technicznych.
Kwiecień Mieczysław – sekretarz.
Członkowie :
Nowakowski Marian
Motyczyński Józef
Ogórek Zygmunt
Miś Andrzej
Gawęcki Alfred- komisja Rewizyjna
Mickoś Marian-komisja Rewizyjna
Madejski Adolf- z-ca komisji Rewizyjnej
Włodarczyk Kazimierz- z-ca komisji Rewizyjnej
Machowski Julian
Garbarz Franciszek
Bakowski Zygmunt
Koper Kazimierz
Widera Bogumił
Żelaśkiewicz Zdzisław
Bar Marian
Machowski Witold
Kaczmarski Zygmunt
Kamiński Stanisław
Nowak Jan
Bożek Kazimierz
Otak Józef
Sobecki Józef
Laskowski Antoni
Witkowski Stanisław
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Fot. Ćwiczenia OSP koło remizy Strażackiej w Książu Wielkim

Fot. Ćwiczenia OSP koło remizy Strażackiej w Książu Wielkim
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Fot. Ćwiczenia OSP koło remizy Strażackiej w Książu Wielkim

W

dzienniku zanotowano udział w gaszeniu pożarów 1952r.:
08.04.1952 – pożar w Gromadzie Boczkowice
30.08.1952 – pożar na Zamku w Książu Wielkim
22.11.1952 - pożar w Książu Wielkim

Fot. Sztandar niosą Marian Gołąb, Marian Stachurski. Od lewej Wł. Świeżowski, Jan Kamiński,
Kazimierz Włodarczyk, Stefan Pacholec, Alfred Ocieczek, Zdzisław Żelaśkiewicz
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W ćwiczeniach brali udział ok. 40 godzin. W roku 1953 przeżył Książ
Wielki pożar ulicy Nowomiejskiej. Spaliło się wiele domów, między
innymi
dom
rodzinny
wielkiego
książanina
malarza
Stefana
Żechowskiego. (Spaliło się wtedy wiele jego rysunków, a także
prowadzony przez lata "Dziennik". Żechowski znany jest szerokiej
publiczności dzięki książce „Na jawie”, która jest jego pamiętnikiem
i albumem z reprodukcjami wielu prac) . Ochotnicza Straż Pożarna
w Książu Wielkim wykazała się wielkim poświęceniem w ratowaniu
dobytku poszkodowanych.

Fot.Od lewej Kazimierz Bożek, Marian Gołąb, Marian Stachurski, Adolf Madejski, Franciszek
Garbarz, Stanisław Kamiński, Jan Kamiński, Nowakowski Jerzy, Antoni Laskowski, Antoni Fonder,
Władysław Świeżowski, Jan Żur, Pacholec Stefan, Alfred Ocieczek, Zdzisław Żelaśkiewicz, Feliks
Jakubas

W

latach 1952-1956
wyremontowano remizę
na zewnątrz,
zakupiono cegłę, wapno, i deski na budowę garażu.
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Fot. Z 1957r. Od lewej Pacholec Stefan, Żelaskiewicz Zdzislaw, Chmera Marian, Świeżowski
Adam, Fonder Antoni, Naczelnik Marian Nowakowski ,Kazimierz Włodarczyk, Nowakowski
Marian II, Jakubas Feliks, Zaciera Ryszard, Stachurski Marian

O

d 7 kwietnia 1956r. do 11 stycznia 1958r.
Nowakowski Marian.

naczelnikiem był

Fot . z 1957r.Pacholec Stefan, Marian Stachurski ,Kazimierz Włodarczyk, Franciszek Garbarz,
Świeżowski Adam, Nowakowski Marian II
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Członkowie:
Słupski Roman
Fonder Antoni
Motyczyński Józef
Wojteczek Władysław
Gawęcki Ludwik
Otak Józef
Kamiński Jan
Kaczmarski Zygmunt
Żelaśkiewicz Zdzisław
Witkowski Stanisław
Nowakowski Jerzy
Garbarz Franciszek
Włodarczyk Kazimierz
Madejski Adolf
Widera Bogumił
Zyguła Józef
Bożek Kazimierz
Pacholec Stefan
Gałdziński Czesław
Chmera Marian
Swieżowski Adam
Jakubas Feliks
Zaciera Ryszard
Witkowski Stanisław
Stachurski Marian
Laskowski Antoni
Kamiński Stanisław
Gołąb Marian
Dąbek Bolesław
Motyczyński Marian
Bożek Józef

Fot. Z 1963r.OSP w Książu Wielkim z naczelnikiem Ludwikiem Gawęckim ( pierwszy od
lewej),Kazimierz Bożek , Kamiński Stanisław,Stachurski Marian, Gołąb Marian, Fonder Antoni,
Garbarz Franciszek, Świeżowski Władysław, Laskowski Antoni, Jakubas Feliks , leżą: Kamiński Jan,
Żelaśkiewicz Zdzisław, Pacholec Stefan.
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W 1957 roku wybudowano garaż przy remizie OSP.

Fot. Od lewej Kazimierz Bożek( odpowiedzialny w OSP za wyszkolenie bojowe )Widera Bogumił
Nowakowski Jerzy, Garbarz Franciszek, Stachurski Marian, Fonder Antoni, …, Żur Mieczysław,
Żelaśkiewicz Zdzisław, Ocieczek Alfred, Chmera Marian, Nowakowski Marian II,W głębi w
płaszczu Kmera Kazimierz…..

Fot. Od lewej Stachurski Marian, Kamiński Stanisław, Bożek Kazimierz, Widera Bogumił, Fonder
Antoni, Laskowski Antoni, Ocieczek Alfred, Mikołajczyk Kazimierz, Pacholec Stefan, Nowakowski
Marian II, Żelaśkiewicz Zdzisław
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Fot. Od lewej Marian Nowakowski, Jan Kamiński, Ludwik Gawęcki
16 lipca 1961 roku OSP w Książu Wielkim sprzedaje beczkowóz konny
o poj. ok. 300l do Państwowego Gospodarstwa Rolnego
w Trzebienicach
za kwotę 900 zł. Na protokole podpisują się :
Naczelnik Ludwik Gawęcki , Gospodarz Stachurski Marian, oraz Fonder
Antoni.

Fot. Kazimierz Bożek, Bogumił Widera, Feliks Jakubas, Stanisław Kamiński, Nowakowski Jerzy,
Franciszek Garbarz, Świeżowski Władysław, Antoni Laskowski, Kamiński Jan, Antoni Fonder,
Adolf Madejski, Stefan Pacholec, Zdzisław Żelaśkiewicz ,
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O

d 11 stycznia 1958r. do 1964r.
Ludwik.

Naczelnikiem był Gawęcki

Fot. Gałdziński Czesław, Bożek Kazimierz, Gawęcki Ludwik
Kański Stanisław – prezes,
Budziński Kazimierz – sekretarz,
Madejski Kazimierz –skarbnik.

Fot. Ze sztandarem od lewej Marian Gołąb, Stachurski Marian, Madejski Adolf, Kazimierz Bożek, Jan
Kamiński, Marian Nowakowski, Stanisław Kamiński, Laskowski Antoni, Świeżowski Władysław, Pacholec
Stefan ,Kazimierz Włodarczyk, Zdzisław Żelaśkiewicz
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C

złonkowie OSP:

Bożek Kazimierz –Instruktor
Stachurski Marian –Gospodarz
Nowakowski Marian s. Ignacego
Włodarczyk Kazimierz
Dąbek Bolesław ( wystąpił 1.08.1960r.)
Widera Bogumił
Fonder Antoni
Pacholec Stefan
Kamiński Stanisław
Gołąb Marian
Świeżowski Władysław
Madejski Adolf
Żelaśkiewicz Zdzisław
Motyczyński Marian ( przerwa służba wojskowa)
Świeżowski Adam
Garbarz Franciszek
Nowakowski Jerzy
Bożek Józef
Ocieczek Alfred
Olkuśnik Marian
Rączka Jan
Nowakowski MarianII
Jakubas Feliks
Kamiński Jan
Laskowski Antoni

Fot. Od lewej Naczelnik OSP Marian Nowakowski, …, Kazimierz Bożek, Bogusław Widera, Marian
Gołąb, Stanisław Kamiński, Feliks Jakubas, Marian Stachurski, Jan Kamiński, Antoni Fonder,
Alfred Ocieczek, Jan Żur, Chmera Marian, Olkuśnik Marian ( kierowca). Kucaja ;Franciszek
Garbarz, Zdzisław Żelaśkiewicz, Marian Nowakowski II , Jerzy Nowakowski
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W














1961r. zbiórki ćwiczebne odbywały się w soboty, średnio
ćwiczono ok. 60 godzin. Odnotowano udział przy 12 akcjach
gaszenia pożarów:
Wolica
5 godz.
Ilkowice
6 godz.,
Strzeżów
3 godz. ,
Wolica
7 godz.,
Trzonów
5 godz.
Ilkowice
6 godz.,
Wolica
6 godz.,
Bogdanów 6 godz.,
Książ Wielki 4 godz.,
Książ Wielki 4 godz.,
Książ Wielki 5 godz.
Antolka
7 godz.,
Książ Wielki 2 godz.

Fot.Naczelnik Marian Nowakowski, Kazimierz Bożek, Bogusław Widera, Jakubas Feliks,
Laskowski Antoni, Franciszek Garbarz, Antoni Fonder, Jan Kamiński, Marian Stachurski,
Nowakowski Jerzy, Adolf Madejski, Nowakowski Marian II, Zdzisław Żelaśkiewicz, Marian
Olkuśnik
W latach 1958 -1964 przeprowadzono kapitalny remont Sali remizy
i świetlicy, zakupiono nowa kurtynę i kulisy na scenę oraz 20 szt.
krzeseł. Zakupiono umundurowanie dla 20 strażaków i ekwipunek.
24.05.1964roku miał miejsce w Kolonii Książ Mały wielki pożar.
Od strony Trzonowa w wyniku podpalenia spłonęło 10 gospodarstw.
Mieszkańcy przez długie lata wspominali ofiarną akcję ratowniczą OSP
z Książa Wielkiego, Miechowa i innych. W gaszeniu i zabezpieczaniu
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przed błyskawicznym przenoszeniem się pożaru w kierunku zachodnim
brało udział ok. 20 jednostek straży.

O

d 1964 do 14 lutego 1973r. naczelnikiem został ponownie Marian
Nowakowski
Gawęcki Ludwik prezes do kwietnia 1967r.
Mickoś Marian prezes do 1970 r.
Madejski Kazimierz do kwietnia 1977r.
Widera Bogumił – sekretarz
Olkuśnik Marian – sekretarz
Sadowski Andrzej – sekretarz
Madejski Kazimierz – skarbnik
Gołąb Marian – skarbnik
Członkowie:
Bożek Kazimierz
Kamiński Jan
Stachurski Marian
Włodarczyk Kazimierz
Widera Bogumił
Fonder Antoni
Pacholec Stefan
Kamiński Stanisław
Swieżowski Władysław
Madejski Adolf
Żelaśkiewicz Zdzisław
Garbarz Franciszek
Nowakowski Jerzy
Bożek Józef
Ocieczek Alfred
Nowakowski Marian II
Chmera Marian
Jakubas Feliks
Mikołajczyk Kazimierz
Żur Jan Mieczysław
Strzelecki Janusz
Gołąb Marian
Piaskowski Józef
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Fot. Odznaczenie dla Kazimierza Bożka
Dzięki staraniom straży 14 czerwca 1967 roku wjechał do Książa
Wielkiego, nowo otrzymany, samochód strażacki marki Star 20 ze
zbiornikiem na wodę o pojemności 2 tyś. litrów.
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28 maja 1967 r. obchodzono hucznie 50- lecie OSP w Książu Wielkim
oraz przekazanie sztandaru.
Gazeta „Słowo Ludu” tak przestawia… W ubiegłą niedzielę z okazji 50-lecia OSP
na placu przed remizą odbył się apel strażaków . z-ca przewodniczącego Prez. PRN Józef Świerk
dokonał wręczenia sztandaru dla OSP w Książu Wielkim. Odznakami za wysługę lat
udekorowano: Franciszka Gawęckiego , Juliana Kamińskiego, Kazimierza Płonczyńskiego , Pawła
Żechowskiego,
a odznakami Wzorowego Strażaka : Jana Kamińskiego , Mariana
Nowakowskiego , Władysława Świeżowskiego, Bogumiła Widerę i Zdzisława Żelaśkiewicza .
Pięciu strażaków otrzymało Listy Pochwalne i dyplomy uznania . W czasie uroczystości dokonano
również przekazania dla OSP hełmów i węży, a placówkom w Głogowianach i Łazach –
motopomp i węży. W jubileuszu uczestniczyło kilkaset osób z Książa i okolicy oraz goście z z-cą
komendanta wojewódzkiego
straży ppłk Bronisławem Budyniem, z-cą komendanta
powiatowego MO kpt Bronisławem Pabianem, kier. wydziału spraw wewnętrznych PRN
Nowakiem na czele”.
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B

udziński Kazimierz OSP w Książu Wielkim pełnił funkcję:
Prezesa w latach 1977-1981 oraz od 1981-1986r, oraz
Sekretarza OSP w latach 1958 do 1964 i od 1986 do marca

1988r.
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Stoją od lewej: Józef Świerk,Nowak Stanislaw kierownik wydziału Spraw Wewnętrznych,
Włodarczyk Stanisław naczelnik OSP w Rzędowicach, Boliglowa Stanisław –przewodniczący
Komisji Rewizyjnej OSP w Książu Wielkim, Gawęcki Franciszek –honorowy członek OSP w Książu
Woelkim, Madejski Eugeniusz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Książu Wielkim, Łojan
Zbigniew Przewodniczący GRN w Książu Wielkim,Nowakowski Marian –naczelnik OSP w
KsiążuWielkim, Nowakowski Teodor, Płonczyński Kazimierz,

45

Fot. OSP Książ Wielki na manewrach w Racławicach .Od lewej Nowakowski Marian, Żelaśkiewicz
Zdzisław, żona Zdzisława , córka , Widera Bogumił, Jan Kamiński, Stachurski Marian, Kazimierz
Bożek.

S

trażacy z OSP biorą czynny udział w zabezpieczaniu
uroczystości kościelnej Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w Książu Wielkim w dniu 22.11.1973roku.
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Gawęcki Ludwik od 1974 do kwietnia 1977 – gospodarz

Fot. Drużyna OSP w Książu Wielkim

O

d kwietnia 1977r. do stycznia 1981r. naczelnik Gołąb Marian
(Odznaczony Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa)
Kamiński Jan – z-ca naczelnika
Budziński Kazimierz –prezes
Sadowski Andrzej – sekretarz
Madejski Kazimierz – skarbnik
Stachurski Marian – gospodarz
Nowicki Kazimierz – członek zarządu OSP
Dzięki staraniom straży 14 czerwca 1967r. roku wjechał do Książa
Wielkiego, nowo otrzymany, samochód strażacki marki Star 20 ze
zbiornikiem na wodę o pojemności 2 tyś. litrów .
W latach powojennych był zwyczaj w Książu Wielkim w każdą niedzielę
o 6 rano przeprowadzanie 90 minutowej musztry.
W 1976 roku
rozpoczęto budowę
strażnicy dla OSP przy
zaangażowaniu OSP z Książa Wielkiego, ostatecznie budynek oddany w
1980 roku zostaje przeznaczony na Urząd Gminy.
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Fot. Ćwiczenia OSP w Rynku w Książu Wielkim

Fot. Pochód 1 –majowy.

O

d stycznia 1981r. do grudnia 1986r.
Sadowski Andrzej.
Świeżowski Władysław-z-ca naczelnika
Budziński Kazimierz – prezes
Żelaśkiewicz Marian- sekretarz

48

naczelnikiem

został

Olkuśnik Marian- skarbnik( do 8.11.1985 następnie przejął funkcję
Kazimierz Budziński).

O

d 13 grudnia 1986r. do 1996r. naczelnik przez trzy kadencje Portka Franciszek
Sadowski Andrzej – prezes
Doroba Marian - sekretarz
Sroka Kazimierz – sekretarz
Kamiński Kazimierz – sekretarz
Budziński Kazimierz- skarbnik do marca 1988r.
Morawski Stanisław –skarbnik
Kamiński Adam- skarbnik
Stachurski Marian – gospodarz do lipca 1988 r.
Doroba Marian – gospodarz do 1996r.
Komisja Rewizyjna:
Boligłowa Stanisław- przewodniczący
Olkuśnik Marian – wiceprzewodniczący
Madejski Adolf - sekretarz

Rok 1982.

Parafianie z Książa Małego przekazują pielgrzymujący Obraz
Jasnogórskiej Pani parafianom Książa Wielkiego z ks. Janem Snochem
Strażacy ochotnicy w takich momentach byli niezastąpieni w
utrzymywaniu ładu i porządku.
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1

4 lutego 1987roku odbył się w Książu Wielkim V Zjazd Gminny
OSP.
W zawodach pożarniczych, które odbyły się w Książu Wielkim
OSP z Książa Wielkiego zajęło III miejsce.
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W

Fot. Ze sztandarem , od lewej Jan Kamiński, Marian Gołąb, Józef Piaskowski

1987 roku strażacy z OSP Książ Wielki uczestniczyli w
5 akcjach ratowniczo - gaśniczych w Książu Małym,
Trzonowie,
Krzeszówce,
Głogowianach,
Giebułtowie.
Przyczynami tych pożarów było 2 podpalenia , 2 razy nieostrożność
dorosłych , 1 wadliwe urządzenie elektryczne. Straty oszacowano na
2,5 mln zł. OSP prowadziła działania prewencyjno-propagandowe.
Wygłoszono 2 pogadanki w szkole i na 3 na zebraniach wiejskich oraz 2
w
zakładach
pracy.
Dwukrotnie
straż
brała
udział
przy
wypompowywaniu wody z zalanych gospodarstw w Tochołowie. Odbyło
się 15 zbiórek szkoleniowych, 3 ćwiczebne. Brała udział w zawodach
pożarniczych gminnych.
W 1988 roku OSP otrzymało nowy samochód ze zbiornikiem o poj.
6 tyś. l. wyposażony w armatkę wodną. W 1988 roku strażacy z OSP
Książ Wielki uczestniczyli w 10 akcjach ratowniczo - gaśniczych w
Książu Małym, Krzeszówce, 2 razy w Głogowianach, w Rzędowicach,
2 razy w Moczydle, 2 razy w Antolce w Cisiu, w pożarze Lasu Chrusty.
Straty oszacowano na 9,2 mln zł.
W 1989 roku strażacy z OSP Książ Wielki uczestniczyli w 7 akcjach
ratowniczo - gaśniczych w Książu Wielkim, Książu Małym Kolonii, w
Książu Małym. Straty oszacowano na 7,6 mln zł.
W zawodach pożarniczych gminnych zajęli III miejsce.
W 1990 roku strażacy z OSP Książ Wielki uczestniczyli w 13 akcjach
ratowniczo - gaśniczych w Książu Wielkim – akcja gaszenia pożaru w
restauracji GS, Książu Małym Kolonii, w Zaryszynie, Głogowianach Wrzosach, Cisiu, w Trzonowie , Las Chrusty, 3 razy w Moczydle. Straty
szacowano na 245,3 mln zł. W gminnych zawodach pożarniczych zajęli
IV miejsce.
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W

Fot. Przy sztandarze od lewej Jan Kamiński, Marian Gołąb, Józef Piaskowski

1990 roku OSP w Książu Wielkim liczyła 28 członków i 8
członków MDP
Odznaczenia otrzymali:
Madejski Adolf - Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa,
Kamiński Kazimierz – Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa
Sroka Tadeusz – Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
Jaskulski Leszek – Odznakę Wzorowy Strażak
W gminie Książ Wielki OSP brało udział w 10 akcjach gaśniczych.
Uległo uszkodzeniu 6 budynków.
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W

1991 roku na wyposażeniu OSP był samochód Jelcz GCBA/32
KIG 566 , Motopompa 8/8 – 2 sztuki PO5E.
Strażacy brali udział 6 razy w szkoleniach, 2 razy w
ćwiczeniach, 1 raz w manewrach, 1 raz w zawodach. Brali także udział
w 16 akcjach ratowniczo - gaśniczych. W gminnych zawodach
pożarniczych zajęli V miejsce.
Odznaczony został Siemiński Piotr.
12.05.1991r. odbył się w Książu Wielkim VI Zjazd Gminny OSP.
Za okres kadencji od 1987-1991 strażacy ochotnicy z terenu Gminy
Książ Wielki otrzymali 96 odznaczeń „Za zasługi dla Pożarnictwa” i
„Wzorowy Strażak”.
OSP w Książu Wielkim w 1991r. liczyła 28 członków i 8 członków MDP.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w składzie :
Sroka Zygmunt
Portka Piotr
Portka Zbigniew
Łucka Tomasz,
Doroba Grzegorz,
Górnikowski Rafał,
Szyniec Grzegorz,
Sadowski Mariusz
W rozgrywanych Zawodach Gminnych w dn. 12.07.1992r. zajęli I
miejsce. W dniu 10 sierpnia 1992r. powstał pożar lasu sosnowego w
Leśnictwie Pomorzany i Jaroszowiec – Nadleśnictwo Olkusz. Spaleniu
uległo 836 ha lasów. Straty pożarowe zostały wycenione na 100 mld
złotych. Pożar został ugaszony w dniu 22.08.1992 roku. W gaszeniu
pożaru udział brało: 715 zastępów – 3844 strażaków, formacje Obrony
Cywilnej – 20 osób, siły Nadleśnictwa - 36 osób, Jednostka Wojskowa
Oświęcim – 22 osoby, Jednostka Wojskowa MSW Katowice - 70 osób,
oddziały Prewencji KWP – 50 osób, samoloty gaśnicze Dromadery –
3 szt., śmigłowiec 1 szt. Przyczyną powstania pożaru było podpalenie
przez osobę nieustaloną. Był to największy pożar jaki powstał w lasach
rejonu olkuskiego. W związku z pożarem 1 osoba uległa wypadkowi
śmiertelnemu oraz 8 osób doznało obrażeń ciała. Przyczyną
gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru była katastrofalna susza
oraz silny wiatr. OSP w Książu Wielkim uczestniczyła również w tej
akcji gaśniczej.
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Największy po wojnie pożar lasów w zachodniej
Europie rozpoczął się 26 sierpnia 1992 roku.

N

i

środkowej

a miejscu akcji pracowało w przełomowym momencie tj. w
dniach 29 i 30 sierpnia 1992 r.5
Dynamikę rozwoju pożaru obrazują następujące dane:

godz.14:50 – 40 ha
 godz.15:45 – 80 ha
 godz.16:08 – 180 ha
 godz.17:58 – 600 ha
 godz. 22:00 – 2200 ha
 godz. 1:00 (27.08.1992 r.) – 3500 ha
 godz. 9:00 (27.08.1992 r.) – 5500 ha
 godz. 9:30 (28.08.1992 r.) – 6000 ha
 W akcji pracowało 454 sekcje JRG9 2270 strażaków PSP,
 405 sekcji OSP (2230 strażaków OSP)
 3200 żołnierzy wraz ze sprzętem ciężkim
 650 policjantów,
 1280 członków OC ,
 450 pracowników leśnych,
26 samolotów gaśniczych Dromader i 4 śmigłowce gaśnicze.
W kolejnych dniach, do 30 września 1992r. prowadzono akcję
ratowniczo - gaśniczą. Skierowano na miejsce zdarzenia maksymalne
siły i środki straży pożarnych, wojska, policji, obrony cywilnej i innych
organizacji.
- Właściwe zorganizowanie i skoordynowanie działań na tak rozległym
terenie z udziałem prawie 10 tys. ludzi oraz ogromnej ilości sprzętu
wymagało odpowiedniej pracy sztabu akcji. Sztab akcji składał się z
trzech głównych zespołów: analiz – oficerowie Państwowej Straży


55

Pożarnej, leśnicy i inni specjaliści branżowi, których zadaniem było
analizowanie rozwoju pożaru oraz przebiegu działań ratowniczych i na
tej podstawie przygotowywanie kolejnych zamiarów taktycznych dla
działających sił i środków, łączności – zajmujący się zorganizowaniem
łączności na terenie akcji jak również łączności współdziałania
pomiędzy strażą pożarną, a innymi podmiotami biorącymi udział w
akcji, zabezpieczenia logistycznego. Kolejni Kierujący Działaniami
Ratowniczymi (KDR) aż do Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej włącznie opierali swoje działania na wypracowywanych przez
sztab zamiarach taktycznych. Sztab akcji na podstawie bieżącej
analizy przebiegu działań oraz rozwoju pożaru, każdego dnia w
godzinach wieczornych przygotowywał KDR propozycje zamiaru
taktycznego na dzień następny. Były one zatwierdzane przez KDR
i przekazywane w formie rozkazów dowódcom poszczególnych
odcinków bojowych na nocnych odprawach, tak aby od godzin wczesno
rannych mogły być realizowane w akcji. Rozkazy te obejmowały
zadania zarówno dla straży pożarnych jak i służb współdziałających
(policja, wojsko, leśnicy, obrona cywilna itp.). W wyniku prowadzonej
akcji ratowniczo-gaśniczej nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się
pożaru na dalsze obszary leśne o powierzchni około 40 tys. ha.
Jednocześnie obroniono takie miejscowości jak: Łącza, Tworóg Mały,
Rudziniec, Rudno, Rachowice, Goszyce, Kotlarnia, Bargłówka,
Brantolka, Dziergowice, Stara Kuźnia, Niezdrowice mimo że ogień
podchodził pod same zabudowania. Zagrożone były również duże
zakłady przemysłowe w Kędzierzynie-Koźlu, a wśród nich Zakłady
Chemiczne, Zakłady Azotowe i skład CPN.05

4 se
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W dniach kiedy OSP w Książu Wielkim pożyczyła samochód strażacki
do gaszenia pożaru w Kuźni Raciborskiej miały miejsce 3 podpalenia:
stodoła u Kazimierza Rachwała, stodoła u Krzysztofa i Z. Nowickiego
i samochód u Wojciecha Górskiego.

W

1992r. Książu Wielkim wykonano czyszczenie zbiornika
przeciwpożarowego.
17 czerwca 1993 roku został jednostce w Książu Wielkim
przekazany samochód Jelcz 004 przez Komendę Wojewódzką PSP w
Kielcach.

OSP brało udział w 8 pożarach w tym 4 dużych. Między innymi palił się
Las Strzyganiec.
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W 1994 roku - skład osobowy OSP w Książu Wielkim:
Sadowski Andrzej,
Portka Franciszek,
Doroba Marian,
Morawski Stanisław,
Kamiński Adam,
Kamiński Kazimierz,
Sroka Tadeusz,
Sroka Zygmunt,
Sroka Kazimierz,
Simiński Piotr,
Pitracha Czesław,
Otręba Czesław,
Jaskulski Lesław,
Wajda Adam,
Kamiński Jan,
Boligłowa Stanisław,
Żur Mieczyslaw,
Madejski Adolf,
Włodarski Kazimierz,
Garbarz Franciszek,
Szyniec Grzegorz,
Piaskowski Józef,
Doroba Grzegorz,
Łucka Tomasz.
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W

Fot. Doroba Marian

gminnych zawodach pożarniczych zajęli I miejsce, a IX
miejsce w zawodach regionalnych.
Brali udział w 17 akcjach gaśniczo - ratowniczych: 10 w
gminie Książ Wielki , 7 w gminie Kozłów.
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Od 1996r. do 2001r. naczelnikiem był Marcin Nowak
Portka Franciszek – prezes
Sadowski Andrzej – sekretarz
Kamiński Adam- skarbnik
Doroba Marian – gospodarz
Kamiński Kazimierz- członek Zarządu
Szyniec Grzegorz – członek Zarządu
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Fot. Przemarsz E-7 od nowego budynku Urzędu Gminy( w tle stary budynek Urzędu Gminy ul.
Warszawska 11).Od lewej Zygmunt Kumon (długoletni sekretarz UG- zajmujący się z wielkim
zaangażowaniem sprawami straży) Mrugała Donat, Marek Szopa.

B

ardzo groźna powódź wystąpiła w 1995 roku w gminie Książ
Wielki. Deszcze krótkie, ale bardzo intensywne były przyczyną
bardzo groźnych tzw. szybkich powodzi. Bywają również często
powodem osunięć ziemi i powodzi błotnych. Podobny charakter
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miała powódź 15 wrześniu 1995 roku. Powódź objęła 7
miejscowości
w tym 128 gospodarstw. W wyniku akcji
ratowniczej uległy uszkodzeniu motopompy typu PO5, druhowie z
OSP Książ Wieki brali udział w 55 akcjach ratowniczo-gaśniczych
na terenie własnej gminy oraz poza terenem gminy.
Odznaczenia otrzymali:
Kamiński Kazimierz - Srebrną Odznakę za zasługi dla pożarnictwa
Kamiński Adam - Srebrną Odznakę za zasługi dla pożarnictwa
Bardzo ważnym wydarzeniem w tym 10–leciu była również organizacja
akcji powodziowej i usuwania skutków powodzi. Powódź objęła obszar
3 gmin naszego terenu tj. Książ Wielki, Miechów i Słaboszów
powodując ogromne szkody i straty.
Ogółem zostało zalanych 28 miejscowości w tym blisko 600
gospodarstw. Ogółem straty oszacowano na 10 mln. PLN. W akcji
uszkodzonych zostało m.in. 15 samochodów strażackich, 37 motopomp
straty z tego tytułu wyniosły 250 tys. PLN.
Codziennie przez 2 tygodnie pracowało blisko 400 strażaków z woj.
kieleckiego,
krakowskiego,
opolskiego,
częstochowskiego
i tarnowskiego.

W

1996 roku OSP w Książu Wielkim uczestniczyła w 22 akcjach
gaśniczych, między innymi 22.08.1996r. pożar stodoły w Cisiu,
26.03.1996r. wypadek na trasie E-7. W gminnych zawodach
pożarniczych OSP Książ Wielki zajęło III miejsce, natomiast MDP
zajęła II miejsce.
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Dnia 31 lipca 1995 roku jednostka z Książa Wielkiego decyzją
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona
została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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W

2000 roku OSP w Książu Wielkim wyjeżdżała do 18 pożarów:
na Gminę Kozłów 4 razy, na Gminę Słaboszów 1 raz, pozostałe
w Gminie Książ Wielki. Zanotowano 11 wyjazdów do innych

zdarzeń.
Od 2001 r. skład Zarządu OSP w Książu Wielkim:
Sadowski Andrzej – prezes
Nowak Marcin - naczelnik
Rosół Michał - sekretarz
Kamiński Adam - skarbnik
Doroba Marian - gospodarz
Portka Fanciszek - członek
Komisja Rewizyjna OSP:
Kamiński Kazimierz – przewodniczący
Tabor Marek - członek
Żabicki Michał - członek

Fot. Kazimierz Kamiński i Adam Kamiński z wnuczkiem Tomkiem.

N

a VIII Zjeździe Gminnym OSP w Głogowianach w dniu
20.05.2001 roku odznaczeni zostali strażacy z OSP Książ Wielki:
Kamiński Kazimierz – złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
Sroka Kazimierz – srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
Doroba Grzegorz - srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”.
W kadencji 1996-2001 OSP w Książu Wielkim wyremontowała
autopompy, zainstalowano belkę sygnalizacyjną wraz z nagłośnieniem,
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zakupiono radiostację, zakupiono kaski, odnowiono
wyremontowano pomieszczenie dla potrzeb Zarządu OSP.

sztandar,

Fot. Od lewej : Marcin Nowak , Kazimierz Kamiński.

Fot. Sztandar ufundowany przez Wójta Gminy Marka Szopa dla Zarządu Gminnego OSP Książ
Wielki.

65

Fot. Odremontowana remiza strażacka w Książu Wielkim.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z jedną
jednostką ratowniczo – gaśniczą- Powiatowy Zespół Reagowania
Kryzysowego,

- 10 jednostek OSP włączonych do KSRG, tj.:




OSP Charsznica, Podlesice I, Trzyca z gminy Charsznica,
OSP Przybysławice, Ulina Wielka z gminy Gołcza,
OSP Książ Wielki z gminy Książ Wielki,
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OSP Bukowska Wola, Falniów z gminy Miechów,
OSP Racławice z gminy Racławice,
OSP Kalina Wielka z gminy Słaboszów.

Fot. Pierwszy od lewej Kazimierz Kamiński, Adam Kamiński, Marcin Nowak, Czapla
Krzysztof, Knapik Zdzisław.

G

wiazda pod gwiazdami - Irena Jarocka 25 maja 2003r. na
Festynie Europejskim w Książu Wielkim.
Nie była to jedyna atrakcja niedzielnego festynu trwającego
od godz. 15:00. Wcześniej występowała młodzież szkolna, były gry
i zabawy dla dzieci oraz dorosłych z nagrodami, zorganizowano m.in.
wystawę sprzętu rolniczego, kiermasz kwiatowy i loterię fantową.
Ponad dwie godziny bawili publiczność - przybyłą licznie także
z ościennych gmin - uczestnicy "Biesiady śląskiej". Rzut piłką lekarską
5-kg (14 metrów) wygrał nauczyciel wf. Radosław Werys, w czołówce
"młotkowych" wbijających gwoździe jednym uderzeniem młotka znalazł
się Zbigniew Portka. Siłujących się na rękę tak zajęła walka finałowa,
że opóźnili nieco wyjście na scenę Ireny Jarockiej. W turnieju
strzeleckim z karabinka pneumatycznego, zorganizowanym przez
miechowski LOK, wzięło udział 250 młodych oraz ok. 50 dorosłych.
Spośród młodzików i juniorów najcelniej strzelali: Sebastian Gądek,
Dawid Koszewski, Ireneusz Kmera, Mariusz Głuszek, Marcin
Szumerowski i Patrycja Broda, spośród seniorów: Stanisław Włodarski,
Andrzej Mikołajczyk, Robert Wilk i Agnieszka Włodarska. Niedzielny
festyn to kolejna przygotowana z rozmachem i pomysłowością impreza,

67

która przybliża gminę u stóp zamku na Mirowie do referendum i Unii
Europejskiej. Sprawy porządkowe zabezpieczała OSP Książ Wielki.

W dniu 7 września 2003r. w Książu Wielkim przy "Zamku na Mirowie" odbyły
się uroczystości dożynkowe.
Program imprezy przedstawiał się następująco:
14:00 - Msza Święta polowa
15:00 - otwarcie powiatowego Święta Plonów i część obrzędowa
16:00 - występ kabaretu "Klika"
17:00 - koncert zespołu "Bahamas"
18:00 - pokazy lotnicze - Aeroklub Krakowski
19:00 - zabawa taneczna .
Zabezpieczenie imprezy spoczywało na strażakach z OSP w Książu Wielkim
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S

zkole podstawowej w Książu Wielkim nadano imię ppłk. Juliana
Malinowskiego

W Dniu Niepodległości, 11 listopada 2003r. szkole podstawowej w
Książu Wielkim nadano imię ppłk. Juliana Malinowskiego. Uroczystość
rozpoczęła się mszą w kościele św. Wojciecha, na której poświęcono
sztandar. Następnie przed tablicą pamiątkową w szkole podstawowej
złożono kwiaty. Dyrektor szkoły, Alicja Pagór, odczytała przemówienie
oraz list od Krystyny Łybackiej, minister edukacji narodowej i sportu.
Głos zabrało też wielu z gości, a wśród nich honorowy - Janusz
Malinowski, syn podpułkownika, który dziękował za wybranie jego ojca
na patrona szkoły. W części artystycznej udział wzięli uczniowie szkoły
podstawowej,

którzy

tańczyli,

śpiewali

i

recytowali

wiersze.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gminy i powiatu,
nauczyciele i dyrektorzy szkół z gminy, kustosz Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, kombatanci, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele,
wizytatorzy kuratorium oświaty, Ochotnicza Straż Pożarna
Wielkim, sponsorzy szkoły, a także młodzież i rodzice
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W Książu

S

kład Zarządu OSP w latach 2004-2009r:
- Kamiński Kazimierz - prezes
- Portka Franciszek – naczelnik
- Kamiński Adam - skarbnik
- Doroba Marian - gospodarz
- Rosół Michał – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:


Sadowski Andrzej –przewodniczący



Tabor Marek –wiceprzewodniczący



Górski Mariusz –sekretarz

04.07.2004r.Mieszkańcy Książa Wielkiego i powiatu miechowskiego
mogli nie tylko posłuchać największych przebojów gwiazd, ale też
brać udział w licznych grach i zabawach dla dzieci i dorosłych, a
także w loteriach fantowych z ciekawymi nagrodami. Na scenie nasi
goście bawili się równie dobrze, jak publiczność. Pracownicy
Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego przygotowali m.in. konkursy
muzyczne i recytatorskie dla dzieci, żonglerkę piłkami dla chłopców
od lat dziesięciu do szesnastu, konkurencje dla dorosłych, jak
obieranie ziemniaków dla kobiet, siłowanie na rękę, cięcie drzewa i
przeciąganie liny dla mężczyzn.
Krystyna Giżowska, Jerzy Różycki, Zespół Ludowy z Lubczy,
konkursy i ciekawe nagrody, sztuczne ognie i zabawa do rana przy
muzyce zespołu Awers. Festyn zabezpieczała OSP z Książa
Wielkiego.
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03.07.2005r.
W niedzielę mieszkańcy gminy i powiatu bawili się na festynie
zorganizowanym przez Urząd Gminy w Książu Wielkim i Gimnazjum im.
S. Żechowskiego. Główną atrakcją był występ Zbigniewa Wodeckiego.
Na scenie wystąpiły również przedszkolaki i młodzież z Gimnazjum,
orkiestra dęta z Książa Wielkiego oraz Mirosław Szołtysek i Wesołe
Trio. Do rana grał zespół Awers. Całą imprezę zabezpieczała OSP z
Książa Wielkiego.

Z

IMOWY KOREK W KSIĄŻU WIELKIM 24.11.2004 rok.

W środę 24.11.2004r. w centrum Książa, na trasie E-7,
samochody utkwiły w korku. Do pomocy zaangażowali
się strażacy i pracownicy Urzędu Gminy. Pomagali
również mieszkańcy. Wóz strażacki i spychacz na
gąsienicach wyciągały tiry pod górę na ul. Warszawskiej (koło
księgarni). Kto mógł, to pchał.
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W

YPADEK W KSIĄŻU WIELKIM-23-11-2004r.

We wtorek samochód marki Liaz wjechał w budynek
przy ulicy Warszawskiej. Przyczyną zdarzenia było
zablokowanie tylnej osi, w wyniku czego samochód
został zarzucony z E-7 na sklep i wyburzył część ściany.
Kierowca wraz z pasażerem został przewieziony do szpitala. Policja i
strażacy z PSP w Miechowie i OSP z Książa Wielkiego kierowali ruchem
i zabezpieczyli teren.
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F

estyn
w Książu Wielkim z udziałem zespołu muzycznego
„Czerwone Gitary” - 02.07.2006r.

74

Fot. Kazimierz Kamiński, Adam Kamiński, Franciszek Portka–Druhowie OSP w Książu Wielkim.
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25.08.2007r. Piknik Parafialny w Książu Wielkim - Zostań Aniołem
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Fot. Druhowie OSP w Książu Wielkim – Od lewej Franciszek Portka, Kazimierz Kamiński, Marian
Doroba, Adam Kamiński

10 październik 2006r.
PSP w Miechowie zgłoszenie o wypadku odebrało o godz. 10:20.
Powiadomiona niezwłocznie zostaje OSP w Książu Wielkim. Jadący w
kierunku Krakowa autem marki Renault Megan Coup`e najprawdopodobniej z nadmierną prędkością - zjechał na łuku z drogi,
uderzył w mostek, przeleciał kilka metrów uderzając następnie w
drzewo i zatrzymał się na kołach przed budynkiem gospodarczym. Do
groźnego wypadku drogowego doszło wczoraj przed południem na
zakręcie krajowej siódemki w miejscowości Cisia Wola (gmina Książ
Wielki). Z pojazdu zostało niewiele, ale kierowca wyszedł na szczęście
cało. Przybyłe na miejsce dwa zastępy JRG zabezpieczyły teren,
strażacy odłączyli napięcie w mocno sfatygowanym pojeździe.
Następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolniono kierowcę,
przekazując go służbom medycznym.
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2007r Grób Pański w kościele św. Wojciecha w Książu Wielkim i
druhowie OSP.

Strażacy z OSP w Książu Wielkim brali bardzo aktywny udział w
uroczystościach i zabezpieczeniu w czasie Nawiedzenia Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej 10-11.11.2007r.w Książu Wielkim.
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25.03.2008r. o godz. 11:00 wybuchł pożar drewnianej stodoły w
miejscowości Kępie - Staszyn (gmina Kozłów). Po dojeździe pierwszych
zastępów połowa stodoły objęta była pożarem. Działaniem straży było
podanie trzech prądów wody w natarciu na pożar, a następnie przy
pomocy podręcznego sprzętu burzącego przekopywanie i przelewanie
wodą zmagazynowanej w stodole słomy. W działaniach trwających
3 godz. brały udział trzy zastępy z JRG Miechów, trzy zastępy z OSP
z KSRG w tym Książ Wielki i jeden zastęp z OSP Kępie.
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Rok 2008 - Grób Pański w kościele św. Wojciecha w Książu Wielkim.
Warta druhów OSP.

Uroczystość Bożego Ciała, 22 maja 2008r.- W uroczystości biorą udział
druhowie OSP z Książa Wielkiego.
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15.08.2008r.

W

wyniku

gwałtownej

burzy

połączonej

z

huraganowymi

podmuchami wiatru, która przeszła przez powiat miechowski
w godz. popołudniowych dnia 15.08.2008r. straż pożarna

odnotowała

39

zdarzeń

związanych

z

usuwaniem

skutków

tej

nawałnicy. Najwięcej zgłoszeń było z miejscowości Przybysławice w
gminie

Kozłów,

gdyż

tam

wystąpiło

epicentrum

nawałnicy.

W

miejscowości tej wiatr zerwał 4 dachy z budynków mieszkalnych, 3 z
budynków gospodarczych, powalił na ziemię dwie stodoły, uszkodził
dwa samochody osobowe oraz lekko uszkodził kilka pozostałych
gospodarstw.
gaszenia

Pozostałe

stodół

(2

interwencje

akcje),

pożar

z

całego

powiatu

transformatora

oraz

dotyczyły
usuwania

powalonych drzew z dróg w gminach Kozłów, Książ Wielkim, Miechów,
Racławice oraz Charsznica. W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG
Miechów z Dowódcą i z-cą Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
oraz jednostki OSP Racławice, Falniów, Bukowska Wola, Podlesie,
Książ Wielki, Przybysławice. Na miejsce akcji przybyły również władze
gminne z Kozłowa i Książa Wielkiego.
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28.08.2008r.
Godz. 19:11 – na drodze powiatowej w miejscowości Głogowiany
Wrzosy dachowanie samochodu VW Golf. Jedna osoba poszkodowana
zabrana przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala. W działaniach
trwających 1 godz. brały udział: zastęp z JRG Miechów, Książ Wielki
Pogotowie Ratunkowe i Policja.

o

27.11.2008r.
k. godz. 20:30 w miejscowości Książ Wielki na łuku DK nr 7
doszło do
zdarzenia drogowego, którego efektem było
dachowanie samochodu osobowego Opel. Na miejscu pojawiły
się wszystkie służby ratownicze. Pojazdem podróżował kierowca, który
po zbadaniu przez lekarza Pogotowia Ratunkowego pozostał na miejscu
zdarzenia. Działania straży polegały na oznakowaniu i oświetleniu
terenu akcji (znaki drogowe, lampy pulsacyjne, stożki kierujące),
sprawdzono pojazd pod względem ewentualnych wycieków, odłączono
akumulator. Po dokonaniu czynności dochodzeniowo – śledczych przez
Policję samochód postawiono na koła przy użyciu wciągarki z
samochodu pożarniczego. W działaniach brali udział: zastęp JRG,OSP z
Książa Wielkiego, Pogotowie Ratunkowe i Policja.

06.12.2008r.
ok. godz. 10:40 w miejscowości Książ Wielki na łuku DK nr 7 doszło do
zdarzenia

drogowego.

Samochód

osobowy

BMW

zjechał

z

drogi

przejechał przez rów uderzył w drzewo i zatrzymał się boku. Pojazdem
podróżowały dwie osoby, wydostały się z pojazdu o własnych siłach,
nie odniosły obrażeń. Działaniem straży było: zabezpieczenie
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i oznakowanie terenu akcji (znaki ostrzegawcze informacyjne, stożki
kierujące),

odłączenie

akumulatora,

usunięciu

wycieku

oleju

napędowego z pojazdu, a następnie postawienie pojazdu na koła przy
użyciu wciągarki z pojazdu pożarniczego. W działaniach brali udział:
zastęp JRG,OSP Książ Wielki Pogotowie Ratunkowe i Policja.

W

sylwestrową noc 31.12.2008r. o godz. 1:21 doszło do pożaru
budynku mieszkalnego w miejscowości Małoszów gmina Książ
Wielki. Po przybyciu na miejsce akcji dowódca zastał
następującą sytuację: z okien budynku wydobywa się dym, na zewnątrz
znajduje się nieprzytomny mężczyzna. Będący na miejscu lekarz
Pogotowia Ratunkowego stwierdza zgon mężczyzny. Działania zastępu
JRG polegały na zabezpieczeniu miejsca działań, oświetleniu terenu
akcji, sprawieniu linii z szybkiego natarcia i wprowadzeniu ratowników
w aparatach powietrznych do wewnątrz budynku, w którym występuje
zadymienie. Pogotowie Energetyczne odcięło zasilanie do budynku. Po
zlokalizowaniu pożaru sprawdzono pozostałe pomieszczenia budynku
pod względem obecności osób trzecich (nie stwierdzono), wyniesiono
na zewnątrz spalone łóżko i szafę a następnie przy użyciu wentylatora
oddymiono pomieszczenia. Ratownicy cały czas monitorowali
pomieszczenia przy pomocy miernika gazów, który wykazał duże
stężenie tlenku węgla. Po przewietrzeniu pomieszczeń i sprawdzenia
stężenia
tlenku
węgla
(norma)
będąca
na
miejscu
grupa
dochodzeniowa Policji przystąpiła do oględzin miejsca zdarzenia. W
działaniach trwających 1,5 godz. brali udział: zastęp z JRG Miechów,
OSP Książ Wielki, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie
Energetyczne.
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OSP w Książu Wielkim w 2009 roku wyjeżdżało do akcji 60 razy.
01.05.2009r. strażacy z OSP Książ Wielki gasili pożar traw przy stawach
w Częstoszowicach, wywołany podpaleniem .

6 maja 2009r.

o

k. godz. 11:30 doszło do wypadku w miejscowości Konaszówka
(gmina Książ Wielki). Kierujący pojazdem marki Polonez na
prostym odcinku drogi zjechał do rowu uderzając w skarpę. Na
miejsce działań zadysponowane zostały służby ratownicze,
gdzie zespół Karetki Pogotowia zaopatrzył nieprzytomnego kierowcę w
pojeździe i wspólnie ze strażakami ewakuowali na noszach do karetki.
Strażacy ponadto zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zakręcili zawór gazu
i odłączyli akumulator w pojeździe. W działaniach trwających 1 godz.
brały udział: 3 zastępy straży pożarnej Miechowa i Książa Wielkiego,
Pogotowie Ratunkowe i Policja.

18.05.2009r.
O godz.12:24 Dyżurny PSK Miechów odebrał zgłoszenie, które postawiło
w

gotowości

wszystkie

służby

ratownicze

z

powiatu.

Został

poinformowany, że w centrum Książ Wielkiego na DK nr 7 z samochodu
ciężarowego z lawetą zsunęła się koparka, która spadła na chodnik i
najprawdopodobniej
zadysponował

przygniotła

zastępy

współdziałające.

Po

JRG

przybyciu

ludzi.

Miechów
na
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Natychmiast
oraz

miejsce

na

miejsce

powiadomił
zdarzenia

służby

kierujący

działaniem ratowniczym zastał następującą sytuację: w miejscowości
Książ Wielki na pasie DK nr 7 w kierunku Krakowa stoi ciągnik
siodłowy VOLVO z naczepą (lawetą), a na chodniku na boku leży oparta
o drzewo koparka Waryński. Na chodniku zespół Karetki Pogotowia
Ratunkowego udziela pomocy przedmedycznej rannemu mężczyźnie,
który został uderzony przez spadającą z lawety koparkę. Na miejscu
jest jednostka OSP Książ Wielki, która zabezpiecza miejsce zdarzenia i
kieruje wahadłowo ruchem drogowym. Dalsze działania straży polegały
na zsorbowaniu rozlanego oleju hydraulicznego przy pomocy sorbentu
oraz przy pomocy klina drewnianego uszczelniono miejsce wycieku. Po
konsultacji z kierowcą samochodu ciężarowego ustalono, że we
własnym zakresie zadysponuje odpowiedni sprzęt do usunięcia pojazdu
i koparki z drogi. Po dokonaniu czynności dochodzeniowo – śledczych
przez funkcjonariuszy Policji, przybyły na miejsce dźwig przystąpił do
usuwania zagrożenia. W pierwszej kolejności uniesiono dźwigiem łyżkę
koparki opartą o lawetę, następnie pojazdem OSP Książ Wielki
przeciągnięto lawetę, dzięki czemu można było bezpiecznie odjechać
zestawem od koparki. W dalszej kolejności operator dźwigu postawił
koparkę na gąsienicach, potem uniósł do góry, a kierowca Tira cofnął
zestawem

i

zabezpieczeniu

umieszczono
koparki

koparkę

pasami

na

lawecie.

kierowca

Po

odholował

dokładnym
skład

w

bezpieczne miejsce. Pozostałe na drodze i chodniku pozostałości po
akcyjne strażacy usunęli i przekazali sprawcy zdarzenia, następnie przy
pomocy piły do betonu i stali odcięto nadłamany słupek znaku
drogowego. Na tym działania straży zakończono i miejsce zdarzenia
przekazano protokolarnie sprawcy zdarzenia.

85

08.06.2009r.

Strażacy z OSP uczestniczyli w Gaszeniu domu w

Głogowianach –Wrzosach, gdzie na poddaszu wybuchł ogień od zwarcia
instalacji elektrycznej.

19.06.2009r.

Kilkugodzinna,

nocna

akcja

likwidacji

pożaru

wywołanego samozapłonem na wysypisku śmieci w Mianocicach.

23.06.2009r.

Pożar domu w Rynku w Książu Wielkim wywołany

zaprószeniem ognia. W akcji gaśniczej brali udział strażacy OSP.

25-26.06.2009r.

Strażacy z OSP W Książu Wielkim brali udział

wielogodzinnym gaszeniu i następnego dnia w dogaszaniu podpalonej
nocą stodoły w Konaszówce.

27.06.2009r.

Silna ulewa spowodowała zalanie piwnic domostw w

Mianocicach . Nieoceniona stała się pomoc strażaków z OSP w Książu
Wielkim w wypompowywaniu wody .

25.07.2009r.

ok. godz. 12:15 strażacy z JRG Miechów zostali
zadysponowali do miejscowości Książ Wielki, gdzie autobus BOVA
zjechał z drogi krajowej nr 7 na grząskie pobocze i niebezpiecznie
pochylił się do rowu. Na szczęście pojazdem podróżował tylko
kierowca z pasażerem, nie było dodatkowego obciążenia i pojazd nie
przewrócił się na bok. Działania straży polegały na zabezpieczeniu i
oznakowaniu miejsca zdarzenia (znaki drogowe, stożki kierujące),
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zabezpieczono pojazd przed dalszym przechyleniem przy użyciu
poduszek powietrznych, następnie odkopano drzwi autobusu,
co umożliwiło ich otwarcie i wyprowadzenie dwóch osób na zewnątrz.
Do wyciągnięcia autobusu zadysponowano SCRd z JRG –2 Kraków.
Po przybyciu pojazdu specjalistycznego i wypracowaniu koncepcji
autobus został wyciągnięty przy użyciu wciągarek z SCRd oraz z
wykorzystaniem GBARt. Na czas wyciągania pojazdu ruch został
całkowicie zablokowany przez Policję. Na tym działania straży
zakończono.

W

dniu 29.08.2009r.

o godz. 9:45 Dyżurny PSK Miechów przyjął zgłoszenie o
pożarze w budynku mieszkalnym w miejscowości Książ
Wielki na ul. Zamkowej. Na miejsce wysłał dwa zastępy
z JRG Miechów oraz jednostkę OSP Książ Wielki . Po
przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że palą się dwa
pomieszczenia na parterze budynku, wewnątrz prawdopodobnie
znajduje się mężczyzna. Działania zastępów straży polegały na
wprowadzeniu ratowników w aparatach powietrznych do wnętrza
pomieszczenia, w którym występowało duże zadymienie, gdzie strażacy
zlokalizowali poszkodowanego i ewakuowali go poza strefę zagrożenia.
Przystąpiono do resuscytacji, gdyż poszkodowany nie dawał oznak
życia. Pozostali strażacy przystąpili do działań gaśniczych w celu
zlokalizowania pożaru.
Po przybyciu Pogotowia Ratunkowego
przekazano
poszkodowanego
personelowi
medycznego,
który
kontynuował
przywracanie
czynności
życiowych
(przywrócono
krążenie) i poszkodowany przetransportowany został do Szpitala w
Miechowie. Jednak z powodu poważnych obrażeń mężczyzna zmarł w
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Szpitalu. Ratownicy medyczni udzielili również pomocy innej osobie,
która doznała zranienia dłoni podczas rozbijania szyby w oknie
pomieszczenia, w którym był pożar. Strażacy po zlokalizowaniu pożaru
wynieśli z budynku dwie butle na gaz propan butan. Pożar ugaszono
całkowicie. W działaniach trwających 1,5 godz. brali udział: 4 zastępy
straży pożarnej, Pogotowie Ratunkowe i Policja. Na miejsce akcji
przybył z-ca D-cy JRG Miechów.

o

12.10.2009r.
godz. 22:59 w miejscowości Moczydło na drodze krajowej
nr 7 doszło do wypadku drogowego. Na remontowanym
prostym odcinku drogi przewrócił się na bok samochód

ciężarowy przewożący maszyny przemysłowe tj. tokarka, frezarka, dwie
wiertarki oraz filtro - wenylator. Kierowca wydostał się z pojazdu o
własnych siłach, nie odnosząc obrażeń ciała. Przewrócony pojazd
zablokował części jezdni w kierunku Warszawy, ruchem wahadłowo
kierowała Policja. W pierwszej fazie działania straży polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez wydzielenie części jezdni z
ruchu stożkami, lampami ostrzegawczymi, znakami drogowymi oraz
oświetlono teren akcji.
ograniczono

Następnie zabezpieczono wyciek oleju i

rozlewisko

oleju

sorbentem.

Na

podstawie

karty

przewozowej ustalono masę poszczególnych urządzeń znajdujących się
w

skrzyni

ładunkowej

i

KDR

podjął

decyzję

o

zadysponowaniu

samochodu specjalnego SDź z JRG-2 Kraków w celu rozładunku
uszkodzonych urządzeń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia samochodu
specjalnego usunięto urządzenia na pobocze drogi, kolejno przy
pomocy wciągarki Sdź postawiono uszkodzony pojazd na koła, a
jednostka OSP Książ Wielki za pomocą holu sztywnego odholowała
pojazd

na

pobliski

parking.

Po

tych

czynnościach

obsada

SDź

załadowała urządzenia na podstawiony samochód ciężarowy. Rozlany
na drodze olej silnikowy zsorbowano za pomocą sorbentu, usunięto
odpady

po

akcyjne

z

jezdni

i

przekazano

sprawcy

zdarzenia.

Uszkodzony samochód ciężarowy oraz tokarkę, frezarkę, dwie wiertarki
i filtro - wentylator przekazano kierowcy pojazdu. Na tym działania
zakończono. W działaniach trwających ponad 6 godz. brały udział: PSP
3/8 , OSP z KSRG 1/4 , Policja 1,2 .
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31.12.2009r. o godz. 9:55 na drodze powiatowej w miejscowości Wielka
Wieś doszło do zderzenia dwóch pojazdów (Fiat Seicento i VW
Transporter). W wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana i
zabrana przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala Św. Anny w
Miechowie. Działaniem straży było zabezpieczenie terenu działań,
odłączenie akumulatorów w pojazdach oraz sprawdzenie wycieków
płynów eksploatacyjnych. Na tym działania zakończono. W działaniach
brały udział: PSP , OSP , Policja , Pogotowie Ratunkowe.

S


kład Zarządu OSP w latach 2010-2015r:
 Kamiński Kazimierz- prezes
 Portka Franciszek – naczelnik
 Kamiński Adam - skarbnik
 Doroba Marian - gospodarz

Szecówka Marcin – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:


Sadowski Andrzej – przewodniczący



Tabor Marek – wiceprzewodniczący



Szyniec Robert -sekretarz

Jednostka OSP w Książu Wielkim w roku 2010 uczestniczyła w 53
akcjach ratowniczo –gaśniczych.

89

S

tyczeń 2010r. na długo zostanie w pamięci mieszkańcom powiatu
miechowskiego, strażakom, pracownikom zakładu
energetycznego oraz wszystkim, którzy zmagali się z
trudnościami życia codziennego. Z powodu niekorzystnych warunków
pogodowych jakie wystąpiły 9 stycznia tj. padający śnieg z deszczem,
deszcz oraz ostry mróz spowodowały, że łamały się drzewa, konary
drzew, pękały słupy energetyczne, zrywały się sieci linii
energetycznych, co w konsekwencji sprawiło, że kilkanaście tysięcy
mieszkańców naszego powiatu przez kilka dni pozbawiona była prądu,
ogrzewania, a nawet wody. Również strażakom zawodowym z
Miechowa brak zasilania w energię elektryczną dostarczyło trudności,
gdyż z powodu braku odpowiedniego zasilania awaryjnego Powiatowe
Stanowisko Kierowania tymczasowo nie działało prawidłowo. Do
usuwania skutków wszystkich zdarzeń Dyżurni PSK Miechów
zadysponowali siły i środki z JRG Miechów, wszystkie jednostki OSP
wyposażone w piły spalinowe i agregaty prądotwórcze, oraz za
pośrednictwem WSKR Kraków dwa podnośniki hydrauliczne z Komend
Powiatowych z Proszowic (woj. małopolskie) i Pińczowa (woj.
świętokrzyskie). Główne działania straży polegały na wycince
powalonych i uszkodzonych drzew z drogi krajowej, dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, pomocy służbom
energetycznym w wycince drzew i gałęzi leżących na liniach
energetycznych, dowóz wody do mieszkańców oraz użycie agregatów
prądotwórczych m.in. do zasilania urządzeń medycznych
podtrzymujących życie osób znajdujących się w budynkach
prywatnych.
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O

gółem od dnia 9.01.2010r do dnia 22.01.2010 r. na terenie
powiatu miechowskiego odnotowano: 324 interwencje z
udziałem 178 zastępów i 580 strażaków PSP, 192 zastępów i
925 strażaków OSP.

09.01.2010r. gwałtowna zmiana pogody (padający śnieg z deszczem
oraz sam deszcz) spowodowała, iż całe drzewa i konary drzew nie
wytrzymywały naporu mokrego śniegu i zaczęły przewracać się na
szlaki komunikacyjne stwarzając niebezpieczeństwo dla obywateli. Od
09.01.2010r.

do

11.01.2010r.

Dyżurni

Powiatowego

Stanowiska

Kierowania w Miechowie przyjęli ponad 70 zgłoszeń dotyczących
powalonych drzew i konarów. Strażacy z jednostek OSP z KSRG z
całego powiatu oraz strażacy z JRG Miechów interweniowali przede
wszystkim na drodze krajowej nr 7, drodze wojewódzkiej 783, drogach
powiatowych oraz w przypadku innego zagrożenia dla obywateli.

11.03.2010r. ok. godz. 8 dyżurny PSK Miechów odebrał zgłoszenie od
przedstawiciela Koła Łowieckiego „Ryś”, że w na zamarzniętym stawie
rybnym w Książu Wielkim utknęła sarna. Na miejsce zadysponował
zastęp z JRG Miechów i OSP Książ Wielki. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia okazało się w odległości ok. 80m od brzegu utknęła na lodzie
sarna i nie może samodzielnie wrócić na brzeg. Działania zastępów
straży polegały na zabezpieczeniu miejsca działań, następnie po
konsultacji z Gospodarzem Koła Łowieckiego podjęto decyzje o
wykorzystaniu sprzętu pływającego do ewakuacji zwierzęcia z akwenu.
Ratownicy wyposażeni w kamizelki ratunkowe, linki ratownicze, koło
ratunkowe oraz sprzęt burzący przemieścili się przy pomocy sprzętu
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pływającego do uwięzionej sarny po czym ewakuowali ją na brzeg.
Zwierzę całe i zdrowe zostało uwolnione do pobliskiego lasu.

03.04.2010r.

ok. godz. 15:30 Dyżurny PSK przyjął zgłoszenie o

pożarze w budynku mieszkalnym w miejscowości Marcinowice (gmina
Kozłów).

Po przybyciu zastępów

stwierdził

duże

zadymienie

w

na

miejsce zdarzenia dowódca

budynku,

mieszkańcy

(z

licznymi

poparzeniami) opuścili budynek przed przybyciem straży. Strażacy
szybko zlokalizowali pożar i przystąpili do oddymiania. Kolejni strażacy
natychmiast przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Karetek
Pogotowia

Ratunkowego

przetransportowanych

do

pięcioro
Szpitala

w

poszkodowanych
Miechowie.

W

zostało

działaniach

trwających 2 godz. brały udział: 2 zastępy z JRG, 4 zastępy OSP( w tym
Książ

Wielki),

3

Karetki

Pogotowia

Energetyczne.
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Ratunkowego,

Pogotowie

19.04.2010r.

Gaszenie przez OSP w Książu Wielkim płonących traw

na nasypie kolejowym w Kozłowie .

17.05.2010r.

o

k. godz. 8:25 na DK nr 7 w miejscowości Antolka doszło do
groźnego wypadku drogowego. Kierująca pojazdem Daewoo
zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była tak
duża, że kierująca została zakleszczona w pojeździe. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczęła się akcja ratownicza.
W pierwszej kolejności strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia,
następnie przy pomocy sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do
wnętrza pojazdu i wspólnie z lekarzem Pogotowia Ratunkowego
wydobyli poszkodowaną na noszach z pojazdu. Ranna została
przetransportowana do Szpitala w Miechowie. Podczas działań
ratowniczych ruch na drodze odbywał się wahadłowo. W akcji trwającej
ponad godz. brały udział 3 zastępy z JRG Miechów, OSP Książ Wielki,
Policja i Pogotowie Ratunkowe.
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W

okresie od 17 do 24 maja strażacy z Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej PSP w Miechowie oraz z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu brali udział w 160
interwencjach związanych z usuwaniem skutków intensywnych
opadów
deszczu.
Doszło
do
lokalnych
podtopień
budynków
mieszkalnych, gospodarczych oraz budynków użyteczności publicznej.
Najwięcej zgłoszeń było z gminy Charsznica – 61, Kozłów – 39, Miechów
– 35. Z pozostałych gmin były tylko nieliczne prośby o pomoc. Oprócz
interwencji na naszym powiecie strażacy z Miechowa pomagali przy
powodzi na terenie innych powiatów. Aby zapewnić pełną gotowość
bojową wprowadzono system skoszarowany tj. stale w służbie był cały
stan jednostki – 35 strażaków. W dniu 19 maja 40 strażaków, zarówno
zawodowych jak i ochotników, zostało zadysponowanych przez
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Krakowie do
Koszyc (powiat proszowicki). Połowa z nich pracowała przy
zabezpieczaniu wału na Wiśle, a druga połowa została skierowana do
wzmacniania wału na Szreniawie. Działania prowadzono do późnych
godzin wieczornych, grupa wróciła do koszar, rano nastąpiła podmiana
ratowników i działania na wałach wznowiono. 20 maja o godz. 6:00
kolejna grupa strażaków z JRG i OSP wyjechało czterema pojazdami z
sześcioma pompami szlamowymi na teren powiatu bocheńskiego gdzie
przez tydzień wypompowywali wodę z zalanych terenów. Grupa była
zmieniana co 24 godz. przez nowych ratowników. Do usuwania skutków
powodzi w Krakowie w dniu 20 maja z naszego powiatu
zadysponowane zostały cztery pompy szlamowe, które pracują bez
przerwy wypompowując wodę z zalanych terenów. Na dzień 27 maja
działania przy usuwaniu skutków powodzi na terenie woj.
małopolskiego nadal są prowadzone przez strażaków JRG i OSP.
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28.05.2010r. ok. godz. 11:15 na DK nr 7 w miejscowości Książ Wielki
miał miejsce pożar samochodu ciężarowego z naczepą. Działania
przybyłych na miejsce zdarzenia zastępów straży polegały na podaniu
dwóch prądów piany ciężkiej w natarciu na palący się pojazd. Pożar
ugaszono całkowicie. Ruch na DK nr 7 podczas prowadzenia działań był
wstrzymany. W wyniku sprawnie przeprowadzonej akcji udało się
uratować przed pożarem naczepę z towarem (napoje energetyczne). W
akcji trwającej ponad godz. brały udział 3 zastępy z JRG Miechów, OSP
z KSRG Książ Wielki, Policja.
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o

17.06.2010r.
k. godz. 13:30 na 604 km DK nr 7 w wyniku uszkodzenia
zaworu

odpowietrzającego

w

cysternie

przewożącej

uwodnione odpady ciekłe doszło zanieczyszczenia drogi na

odcinku ok. 400 m i kolizji dwóch pojazdów. Na miejsce dyżurny PSK
Miechów zadysponował dwa zastępy z JRG Miechów, OSP KSRG Książ
Wielki, z-cę dowódcy JRG oraz powiadomił służby współdziałające. Po
przybyciu

na

miejsce

zdarzenia

i

przeprowadzeniu

rozpoznania

ustalono: na poboczu DK nr 7 w kierunku Krakowa stoją 2 pojazdy (Fiat
i Skoda) po kolizji, natomiast 400 m dalej w kierunku Warszawy na
poboczu stoi ciągnik siodłowy z cysterną. Równocześnie ze strażą
pożarną
Kierujący

na

miejsce

Fiatem

i

dojechała
Skodą

po

Karetka

Pogotowia

zbadaniu

przez

Ratunkowego.

lekarza

odmówili

hospitalizacji w Szpitalu. W dalszej kolejności ustalono, że na DK nr 7
na dł. ok. 400m zalega warstwa substancji ropopochodnej, która
pochodzi z cysterny stojącej 400m dalej. W trakcie rozpoznania
nastąpił gwałtowny wyciek substancji z włazu wlewowego cysterny,
zalewając kierowcę (znajdującego się na płaszczu cysterny), całą
drogę, pobocze, rów oraz cześć pobliskiego pola. Strażacy niezwłocznie
udali się do kierowcy, sprawdzić czy nie odniósł obrażeń. Chwilę
później przybył lekarz, zbadał kierowcę, który odmówił hospitalizacji.
Po

sprawdzeniu

listu

przewozowego

ustalono,

że

przewożona

substancja to: uwodniony odpad ciekły – ilość ok. 20m3. Po konsultacji
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z PSK ustalono, że substancja ta nie jest niebezpieczna dla ratowników
i można pracować bez ubrań ochronnych i sprzętu ODD. W celu
zebrania

i

neutralizacji

rozlanej

substancji

podjęto

następujące

działania: wstrzymano komunikację na DK nr 7; przy pomocy łopat
zebrano do pojemników grubszą warstwę substancji z drogi, pobocza i
rowu; zadysponowano dodatkową ilość sorbentu. Kierowca cysterny
powiadomił właściciela firmy o konieczności podstawienia cysterny
zastępczej oraz dowozie dodatkowego sorbentu. Aby udrożnić jeden
pas drogi na dł. 400m dokonano odtłuszczenia drogi przy pomocy
AQUAQUICKA, a następnie zsorbowano sorbentem COMPAKT. Po tych
czynnościach ruch odbywał się wahadłowo kierowany przez strażaków.
Po dotarciu na

miejsce zdarzenia cysterny zastępczej

kierowcy

przepompowali substancję i odjechali pojazdami. Pozostałą cześć
drogi, pobocze i rów zsorbowano przy pomocy sorbentu dostarczonego
przez sprawcę zdarzenia, a wcześniej zebraną substancję przelano do
zbiornika zastępczego. Na miejsce zdarzenia przybył właściciel pola, na
części którego znajdowała się niewielka ilość substancji. Po rozmowie
i przedstawieniu procedury neutralizacji tej substancji, właściciel nie
wyraził zgody na zbieranie ziemi z zanieczyszczonej powierzchni pola –
podpisując stosowny protokół. Miejsce prowadzonych działań, odpady
po akcyjne oraz pojazd z cysterną przekazano właścicielowi firmy. W
akcji trwającej ponad 5 godz. brały udział: 4 zastępy z JRG, OSP KSRG
Książ Wielki, Pogotowie Ratunkowe, Policja, pracownicy GDDKiA. Na
tym działania zakończono.
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D

nia

21.06.2010r.

uczestniczyli

w

Strażacy
akcji

z

OSP

gaśniczej

w

Książu

podpalonego

Wielkim
domu

w

Przybysławicach – gmina Kozłów.

06.07.2010r. OSP w Książu Wielkim udrożniała drogę w Mianocicach
po upadku drzewa na jezdnię.

09.07.2010 r.

strażacy z OSP likwidują

gniazda os przy barze na

parkingu pod Chrustami.

9 lipca 2010r.
Antolka Jadący drogą K - 7 ford focus, z niewyjaśnionych przyczyn
zjechał do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w betonowy mostek.
Autem podróżowały cztery osoby, w tym dwie obywatelki Ukrainy. Na
skutek

zdarzenia

ranne

zostały

3

kobiety,

które

z

obrażeniami

przewieziono do Szpitala św. Anny w Miechowie. Samochód prowadził
43 - letni mieszkaniec powiatu proszowickiego. Zabezpieczenie OSP

11.07.2010r.

Akcja ratowniczo –gaśnicza OSP wypadku płonącego

autobusu na E-7 w Moczydle , ewakuacja pasażerów.

23.08.2010r.

Akcja gaszenia płonącej słomy na polach przy lesie w

Przybysławicach –gmina Kozłów. Niezastąpiona OSP z Książa Wielkiego
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D

OŻYNKI W KSIĄŻU WIELKIM

29-08-2010 Jubileuszowe, dziesiąte Dożynki Powiatu
Miechowskiego odbyły się pod honorowym patronatem
posła
do
Parlamentu
Europejskiego
Czesława
Siekierskiego, W roli gospodarzy wystąpili Starosta
Miechowski Mieczysław Bertek i Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa.
Święto rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w intencji rolników w
kościele św. Wojciecha w Książu Wielkim. Po poświęceniu wieńców
dożynkowych przez księdza proboszcza, korowód dożynkowy udał się
na boisko KS „Jastrzębiec”, gdzie miały miejsce dalsze obchody
Powiatowego
Święta
Plonów.
Uroczystościami
w
Miechowie
przewodziła para starostów dożynkowych – pan Henryk Huma z
Giebułtowa, (gm. Książ Wielki) oraz pani Małgorzata Idzik z Nieszkowa,
(gm. Słaboszów jednoczesny współorganizator przyszłorocznych
dożynek). Całą imprezę melodyjną muzyką okrasiła orkiestra dęta OSP
z Książa Wielkiego.

19.08.2010r. ok. godz. 21:45 na DK nr 7 w miejscowości Książ Wielki
miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Doszło do
zderzenia samochodu dostawczego z pojazdem ciężarowym. W wyniku
wypadku

śmierć

poniosła

pasażerka

podróżująca

samochodem

dostawczym, natomiast ranny kierowca został przetransportowany do
szpitala w Miechowie. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu, oznakowaniu i oświetleniu
terenu akcji (znaki ostrzegawcze informacyjne, lampy pulsacyjne,
stożki kierujące), odłączono akumulatory w pojazdach.
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Po

przeprowadzeniu

czynności

dochodzeniowych

przez

Policję

i

Prokuratora oraz odholowaniu pojazdów przez pomoc drogową, plamę
oleju

z

jezdni

zebrano

przy

użyciu

sorbentu.

Pojazdy

wraz

z

pozostałościami powypadkowymi przekazano funkcjonariuszowi Policji.
Na miejsce akcji przybył dowódca JRG Miechów . W działaniach
trwających ponad 5 godz. brały udział: 3 zastępy z JRG, OSP z KSRG
Książ Wielki, 2 karetki Pogotowia Ratunkowego, Policja i Prokurator.

20.09.2010r.

Akcja gaśnicza skrzynki elektrycznej na budynku

mieszkalnym w Bryzdzyniu - gmina Kozłów. W działaniach brała udział
OSP z Książa Wielkiego.
Jednostka OSP z Książa Wielkiego w 2011 roku wyjeżdżała 50 razy do
akcji ratowniczo-gaśniczych.

04.02.2011r.

OSP w Książu Wielkim kieruje ruchem drogowym w

czasie akcji udzielania pomocy poszkodowanym w zderzeniu dwóch aut
na E-7 w Moczydle.

26.02.2011r.
O godz. 14:40 w Książu Wielkim na DK nr 7 doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem samochodu ciężarowego z cysterną. Na miejscu
akcji okazało się, że na poboczu drogi stoi ciągnik siodłowy z cysterną,
która wypełniona jest 22 tonami ciekłego azotu (nr ONZ 1977), z tylnej
części cysterny ulatnia się gaz. W pierwszej fazie działania zastępów
JRG Miechów polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca
zdarzenia. Kolejno ustalono, że w cysternie doszło do uszkodzenia
jednej osi zawieszenia i zablokowania hamulca, a wyciek azotu
spowodowany był poluzowaniem jednego z zaworów. Strażacy
wyposażeniu w sprzęt ochrony dróg oddechowych dokręcili poluzowany
zawór - likwidując wyciek. Innych uszkodzeń płaszcza cysterny nie
stwierdzono. Pojazd został zabezpieczony i oznakowany na poboczu
drogi, gdyż nie było możliwości odholowania go na parking z powodu
uszkodzeń zawieszenia cysterny. O zaistniałym zdarzeniu został
powiadomiony właściciel firmy transportowej, który zobowiązał się do
naprawienia i usunięcia pojazdu z pobocza. Innych zagrożeń nie
stwierdzono. Miejsce zdarzenia przekazano do zabezpieczenia i
nadzorowania kierowcy pojazdu. W działaniach trwających ponad 2
godz. brały udział 3 zastępy z JRG Miechów , OSP Książ Wielki i Policja.
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16.04.2011r.

Akcja gaszenia palących się sadzy w kominie domu w

Wielkiej Wsi.

3 maja 2011r. Święto

18.05.2011r.

patrona strażaków św. Floriana

ok. godz. 1:40 w Książu Wielkim na 611km DK nr 7

kierujący busem KIA Pregio z przyczepką zjechał z drogi i uderzył w
słup elektryczny. Pojazdem podróżowały cztery osoby, którym strażacy
udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, a po przybyciu zespołów
ratownictwa medycznego ranni przetransportowani zostali do Szpitala
w Miechowie. Dalsze czynności straży polegały na zabezpieczeniu
i oświetleniu miejsca zdarzenia. Na czas prowadzonych działań ruch na
drodze odbywał się wahadłowo. W działaniach brały udział: 2 zastępy
z JRG Miechów, OSP z KSRG Książ Wielki, Pogotowie Ratunkowe
i Policja.
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06.06.2011r.

Gaszenie pożaru słomy podpalonej złożonej obok
zabudowań gospodarskich w Mianocicach.

19 czerwiec 2011r.

W

ycieczka do Straży Pożarnej zawsze wzbudza wiele emocji.
Tym razem odwiedziliśmy OSP w Książu Wielkim. Wdrażanie
dzieci
do
przestrzegania
podstawowych
zasad
bezpieczeństwa
w oparciu o praktyczne
poznawanie zawodu
strażaka to frajda nie tylko dla chłopców. Po takiej wizycie nie tylko
"......Wojtek chce zostać strażakiem."
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23.06.2011r.

Ratowanie

przez

OSP

w

Książu

Wielkim

psa

uwięzionego w przepuście drogowym.

01.07.2011r.

Likwidacja plamy oleju , który wyciekł z pojazdu na

jezdnię w Książu Wielkim.

07.07.2011r.- Gminne Zawody Strażackie w Książu Wielkim
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18.08.2011r.

Akcja OSP w Książu Wielkim
mająca na celu
zabezpieczenie miejsca tragicznego wypadku motocyklisty na Zamku
w Książu Wielkim.

25.09.2011r.

ok. godz. 3:35 w Zaryszynie (gmina Książ Wielki)
samochód osobowy zjechał z drogi, następnie uderzył w drzewo i
budynek gospodarczy. Ranna została jedna osoba, przetransportowana
do Szpitala w Miechowie. Działania polegały na zabezpieczeniu i
oznakowaniu terenu akcji (znaki ostrzegawcze informacyjne, stożki
kierujące), zakręcono zawór z gazem w pojeździe i oświetlono teren
działań. W działaniach brały udział: zastęp z JRG Miechów, Pogotowie
Ratunkowe i Policja.
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12.10.2011r.

o godz. 10:00 Komenda Powiatowa PSP w Miechowie

przeprowadziła ćwiczenia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaśniczego oraz służb współdziałających Policji i Pogotowia
Ratunkowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał „wypadek 2 samochodów

osobowych oraz busa na DK nr 7 (613km), jest wiele osób
poszkodowanych, jeden z pojazdów pali się". Głównym działaniem
straży pożarnej było:
 ugaszenie pożaru
 dokonanie segregacji osób poszkodowanych do czasu przybycia
służb medycznych
 wykonanie dostępu (przy użyciu sprzętu hydraulicznego) do osób
poszkodowanych w samochodzie osobowym i busie
 udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym
Wszystkie założone zadania udało się zrealizować, dobrze oceniono
współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami oraz całość organizacji
akcji ratowniczo - gaśniczej.
W ćwiczeniach udział brały następujące siły i środki:








Komenda Powiatowa PSP w Miechowie
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Pogotowie Ratunkowe w Miechowie
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Miechowie
Jednostki OSP z KSRG Książ Wielki, Bukowska Wola, Falniów
GDDKiA - oddział w Poradowie
Uczniowie z ZDZ w Miechowie
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11.11.2011r. -ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w Książu Wielkim
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J

ednostka OSP z Książa Wielkiego w 2012 roku wyjeżdżała 72 razy
do akcji ratowniczo-gaśniczych.

02.01.2012r.

ok godz. 2:30 powstał pożar w piwnicy budynku
mieszkalnego w Wielkiej Wsi (gmina Książ Wielki). Po przybyciu
zastępów straży na miejsce akcji, okazało się, że pożar rozprzestrzenił
się na poddasze budynku. Lokatorzy opuścili budynek - nie odnieśli
obrażeń. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyposażeni w
sprzęt ODO podali dwa prądy wody w natarciu w celu zlokalizowania
źródła pożaru. Po zlokalizowaniu pożaru przy pomocy pilarki spalinowej
wycięto deski w drewnianym stropie, pomogło to całkowicie ugasić
pożar na poddaszu. Następnie wyrzucono nadpalone drewno na
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zewnątrz z pomieszczenia kotłowni przelewając je wodą. Kolejno
oddymiono pomieszczenia mieszkalne w budynku. W działaniach
trwającym ponad 3,5 godz. udział brały: JRG 2/7, OSP z KSRG Książ
Wielki 1/4.

27.02.2012r.
ok. godz. 12 powstał pożar w budynku mieszkalnym w Trzonowie
(gmina Książ Wielki). Ogień objął parter, piętro i rozprzestrzenił się na
dach. Pierwsi na miejscu zdarzenia byli strażacy z miejscowej jednostki
OSP Trzonów, którzy podali dwa prądy wody natarciu, jeden przez
główne wejście do wnętrza budynku, drugi na palący się dach. Po
dojeździe strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i jednostek
OSP ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych
dodatkowo
rozwinęli
dwie
linie
gaśnicze
i
prowadzili
działania wewnątrz budynku oraz z wykorzystaniem podnośnika
hydraulicznego mające na celu zlokalizowanie pożaru. Właścicielowi
budynku,
który
doznał
poparzenia
twarzy
strażacy
udzielili
kwalifikowanej pierwszej pomocy, a po przybyciu Pogotowia
Ratunkowego przekazali go pod opiekę personelu medycznego. Cześć
mienia udało się ewakuować z obiektu, lecz w wyniku pożaru budynek
nie nadaje się do zamieszkania. W działaniach trwających ponad 3
godz. brały udział zastępy z JRG Miechów, OSP Trzonów, OSP Książ
Wielki, OSP Książ Mały oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja.

16.03.2012

Gaszenie podpalonej stodoły w Giebułtowie. W Akcji

brała udział OSP w Książu Wielkim.

109

01.04.2012r.

Akcja zabezpieczenia miejsca wypadku zderzenia

trzech aut na E-7 tzw.” Na zakręcie śmierci”.

20 maja 2012r.
odbył się Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Książu Wielkim, podczas
którego strażacy z JRG oraz miejscowej OSP zorganizowali dla dzieci
wiele atrakcji związanych z pożarnictwem m.in. tor przeszkód w
gumowcach strażackich i hełmie, strzelanie piłką do bramki z użyciem
strumienia wody z węża pożarniczego. Zaprezentowali również sprzęt
strażacki
Wszyscy

znajdujący
super

się

się

na

bawili,

wyposażeniu

dzieci

w

pojazdu

nagrodę

za

pożarniczego.
zwycięstwo

w

poszczególnych konkurencjach otrzymały nagrody i dyplomy.

01.06.2012.r. OSP w Książu Wielkim likwiduje gniazdo szerszeni.
08.06.2012.r. Nie tylko uczestniczą w akcjach gaśniczych, wykonują
czyszczenie kanalizacji ściekowej w Książu Wielkim.

23-24.06.2012r.

Druhowie z OSP w Książu Wielkim zabezpieczają

trasę wyścigu kolarskiego w okolicy Zaryszyna.
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11.07.2012r.

W

tegorocznych, Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
bezkonkurencyjni byli druhowie z OSP w Trzonowie, gdyż ich
drużyna seniorów oraz drużyna młodzików (chłopcy z MDP) zdobyły pierwsze miejsca.
Dyplomy wręczał, ubrany w strażacki mundur wójt Marek Szopa,
komendant gminny OSP, a także komendant zawodów, kapitan
pożarnictwa Tadeusz Szuma. Drugie miejsce wywalczyli druhowie z
OSP w Książu Małym, a trzecie - druhowie z Łazów. Warto przypomnieć,
iż drużyna OSP w Łazach plasuje się na trzecim miejscu w gminnych
zawodach już po raz trzeci (podobnie było w roku 2010 i 2011).
Identycznie jest z drużyną OSP w Książu Małym, która po raz trzeci
wywalczyła sobie miejsce drugie. OSP z Trzonowa zajęła pierwsze
miejsce po raz drugi (zwyciężyła także rok temu). Natomiast dwa lata
temu pierwsze miejsce zdobyła OSP w Krzeszówce. Gospodarze
zawodów - OSP w Książu Wielkim ostatnimi trzema laty plasowali się
poza pierwszą trójką. Ale jak zwykle dobrze przygotowali imprezę oraz
zorganizowali bufet prowadzony przez SKS Jastrzębiec. Wśród drużyn
młodzieżowych znakomite wyniki osiągnęły dziewczęta z OSP
Giebułtów, uzyskując lepsze czasy od swoich kolegów z MDP w
Trzonowie. Niemniej dziewczęta i chłopcy są klasyfikowani
oddzielnie. do zawodów stanęli po raz pierwszy od kilku lat strażacy z
OSP w Głogowianach - Starej Wsi. Wreszcie udało im się odmłodzić
drużynę. Teraz muszą jeszcze zaopatrzyć się w mundury nowego kroju,
gdyż występowali jako jedyni w wycofanych już uniformach typu
wojskowego. Niemiła przygoda spotkała natomiast zawodników z OSP
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w Moczydle, bo zgasła im motopompa, wypożyczona z OSP w Książu
Wielkim (swoją mają w naprawie).

16.07.2012r.
ok godz. 6:40 w Książu Wielkim - Chrustach na DK nr 7 zderzyły się
dwa samochody osobowe (Opel i Mitsubishi). W wyniku wypadku pięć
osób zostało rannych, natomiast u kierowcy Opla lekarz Pogotowia
Ratunkowego

stwierdził

zgon.

Strażacy

zabezpieczyli

miejsce

zdarzenia, udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom rannym,
wyznaczyli lądowisko dla śmigłowca LPR. Po dokonaniu czynności
dochodzeniowych przez Policję i Prokuratora usunęli pozostałości po
akcyjne przy pomocy sorbentu. W działaniach trwających ponad 3 godz.
brały udział 3 zastępy z JRG Miechów, OSP Książ Wielki, 3 Karetki
Pogotowia Ratunkowego, śmigłowiec LPR oraz Policja

1 sierpnia 2012r.

o godz. 05:52 dyżurny SKKP w Miechowie przyjął

zgłoszenie, że w miejscowości Rzędowice (gmina Książ Wielki) na
jednej z posesji kobieta wpadła do studni. Na miejsce zadysponował
zastęp

z

JRG,

OSP

Książ

Wielki

oraz

powiadomił

służby

współdziałające. Po dojeździe dowódca akcji stwierdził, że w studni
(głębokość ok. 20m) znajduje się osoba do połowy tułowia zanurzona w
wodzie. Strażacy sprawili trójnóg ratowniczy, ratownik wyposażony w
szelki

bezpieczeństwa

opuszczony

został

na

dno

studni,

gdzie

rozpoznał stan osoby (przytomna, wykonuje polecenia), kolejno założył
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kobiecie chustę ewakuacyjną i poszkodowana została wyciągnięta ze
studni. Karetka Pogotowia Ratunkowego zabrała ranną do Szpitala w
Miechowie. Na miejscu akcji oprócz Straży i Pogotowia Ratunkowego
obecni byli również funkcjonariusze Policji, którzy prowadzili swoje
czynności ustalające okoliczności tego zdarzenia.

11.11.2012r. Święto Niepodległości w Książu Wielkim

14 października 2012r.
16:40 Jedna osoba, 55-letnia kobieta, zginęła w wypadku na krajowej
"siódemce" w miejscowości Książ Wielki. Dwie osoby są ranne. W
zderzeniu uczestniczyły trzy pojazdy. OSP Książ Wielki zabezpieczała
miejsce wypadku.
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J

ednostka OSP z Książa Wielkiego w 2013 roku wyjeżdżała do
akcji ratowniczo –gaśniczych 54 razy.
28.03.2013 r. tuż przed północą dyżurny Stanowiska Kierowania

Komendanta Powiatowego otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku
mieszkalnego w miejscowości Przybysławice gm. Kozłów. Do zdarzenia
zostały zadysponowane 3 zastępy z JRG w Miechowie, oraz 3 zastępy
OSP. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar
budynku, w którym cały dach był objęty ogniem. Podano 3 prądy wody
w natarciu w celu ugaszenia pożaru. W działaniach brały udział 3
zastępy z JRG w Miechowie oraz 3 zastępy OSP, Pogotowie Ratunkowe
oraz Policja.

16.04.2013 r. Akcja gaszenia traw w Małoszowie.

o

1 maja 2013r.
godz. 12:15 w Moczydle na 603km DK nr 7 autobus relacji
Lublin – Kraków zjechał z drogi do rowu przewracając się na
prawy bok. Pojazdem podróżowało 28 osób, które opuściły
uszkodzony autobus przed przybyciem służb ratowniczych. W wyniku
wypadku cztery ranne osoby zostały zabrane do Szpitala w Miechowie,
natomiast pozostali podróżni nie odnieśli obrażeń, odmówiły
hospitalizacji i pozostały na miejscu zdarzenia do czasu podstawienia
zastępczego autobusu. Ruch na drodze odbywał się bez utrudnień.
W działaniach trwających 2 godz. brały udział 3 zastępy z JRG
Miechów, OSP Książ Wielki, zastęp JRG Jędrzejów i OSP Wodzisław
(woj. świętokrzyskie), 2 karetki Pogotowia Ratunkowego i Policja.
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3 maja 2013r.

K

siądz mówił o Konstytucji i Targowicy, zespół „Książowiacy”
śpiewał patriotycznie, uczniowie wystawili spektakl o historii –
nauczycielce ludzkości, natomiast strażacy, po uhonorowaniu
kwiatami swego patrona św. Floriana, zajęli się pieczeniem na ogniu
kiełbasek. Tak minęły tegoroczne, gminne obchody święta Trzeciego
Maja i Dnia Strażaka.
- Zapraszamy na kiełbaski dobrze podpieczone – zachęcał delegacje
strażaków z całej gminy, druh Grzegorz Szyniec z OSP w Książu Małym.
Wprawnie przebierał szczypcami nad wielkim grillem, na którym
kolejne porcje kiełbasek układała druhna Sylwia. Od tego gorliwego
pieczenia aż się wypaliły litery na osłonie paleniska i żartowano, że z
napisu „Książ Mały” zrobił się sam „Książ”. Prezes miejscowych
strażaków, Sławomir Byczek doglądał porządku w remizie, gdzie na
piętrze bawiono się przy orkiestrze. Jak opowiadał z dumą, jego OSP
liczy 18. czynnych druhów i 24. druhów wspierających. Tymczasem w
leżącej naprzeciwko remizy szkole podstawowej biesiadował zespół
„Książowiacy”. Przy zastawionych stołach śpiewano to patriotyczne, to
ludowe piosenki, w czym uczestniczyli czynnie radni, wójtowie oraz
panie nauczycielki i dzieci. Właśnie najmłodsze klasy odtańczyły
brawurowo krakowiaka, a ich starsi koledzy przedstawili spektakl na
temat nauczania historii. Wynikało z niego, że zamiast suchych faktów
czytanych w podręcznikach, wolą żywe, patriotyczne imprezy – takie
jak właśnie ta: święto Trzeciego Maja. Patriotyzm to wiara i praca. To
codzienne budowanie dobra Ojczyzny, dla którego trzeba jak niegdyś
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wybierać między obozem postępowych patriotów a obozem Targowicy
– mówił w kazaniu podczas mszy świętej ks. dr Bartłomiej Pieron. Tymi
słowami skłonił wszystkich do zadumy. Zadumał się także, oglądający
to świętowanie z wysokości swej kamiennej kolumny, św. Florian,
któremu w hołdzie złożono naręcza kwiatów.

03.05.2013r.

OSP Z Książa Wielkiego pomagają
skutków powodzi w Parkoszowicach –gmina Racławice.

3 czerwca 2013r.,

w

likwidacji

po południu nad powiatem miechowskim

przeszła gwałtowna burza z porywistym wiatrem, która wyrządziła dużo
strat w mieniu oraz uprawach rolnych. Najbardziej ucierpiały gminy
Gołcza, Miechów, Charsznica i Kozłów. Zgłoszenia dotyczyły
powalonych
drzew,
zalanych
posesji,
piwnic
w
budynkach
mieszkalnych i gospodarczych, zalanych i nieprzejezdnych dróg.
Ewakuowano 21 osób z zalewanych wodą budynków mieszkalnych.
Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce po godz. 23 w miejscowości
Kępie, gdzie silny nurt wody przepływającej przez drogę powiatową
porwał samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby. Dojazd
pojazdami straży był niemożliwy, dlatego strażacy wykorzystując łódź
dotarli do poszkodowanych, którzy zanurzeni po szyję w wodzie
trzymali się przydrożnego słupa. Wyczerpanych mężczyzn ewakuowano
w bezpieczne miejsce, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, a
po dojeździe Karetki przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego. W
sumie od 3 do 6 czerwca strażacy odnotowali 218 interwencji, w
których udział brały zastępy z JRG Miechów, jednostki OSP z Gmin
Charsznica, Gołcza, Miechów, Słaboszów, Książ Wielki oraz kontener
pompowy zadysponowany przez SKKW Kraków.
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10 czerwca 2013r.w

godz. popołudniowych nad woj. małopolskim

utworzył się front z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem
oraz padającym gradem. W naszym powiecie najbardziej ucierpiała
gmina Racławice, a w szczególności miejscowości Marchocice,
Dziewięcioły, Dziemierzyce oraz Racławice. Padający intensywnie
deszcz połączony z gradem spowodował utworzenie się bardzo dużych
rozlewisk na drogach i polach. Zalane zostały domy mieszkalne,
budynku gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej. Pierwsze
zgłoszenia wpłynęły do SKKP Miechów przed godz. 19, na miejsce
wysłano zastępy z JRG Miechów oraz jednostki OSP z całego powiatu.
Głównie działania straży polegały na usuwaniu powalonych konarów
drzew oraz pompowanie wody z zalanych piwnic. Jedno zgłoszenie dot.
pożaru drewnianej stodoły, którą gasiły dwa zastępy straży pożarnej.
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M

ałopolski Piknik Rybacki 02.06.2013r.
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Powiatowe ćwiczenia Ratownicze 27.06.2013r.
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11 listopad 2013R. Święto niepodległości w Książu Wielkim
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Fot. Od lewej z-ca Wójta Gminy Książ Wielki Grzegorz Janus, Wójt Gminy –Marek Szopa, Adam
Domagała

27 grudzień 2013r.

W

Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
odbyło się 21 grudnia 2013 roku, Spotkanie Opłatkowe
Strażaków województwa małopolskiego. Uczestniczyli w nim
także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
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Fot. Od lewej Marian Doroba , Komendant Powiatowej Państwowej SP Łukasz Smółka , Kazimierz Kamiński.

J

ednostka OSP z Książa Wielkiego w roku 2014 uczestniczy w 82
akcjach ratowniczo - gaśniczych.

02.01.2014r.Akcja gaśnicza stodoły w Rzędowicach.
11-16 .01.2014r.

Druhowie z OSP z Książa Wielkiego dostarczają wodę
do gospodarstw w Łazach i Cisiu po awarii ujęcia wody
w Rzędowicach.

122

20 stycznia 2014
Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne w wyniku wypadku do
jakiego doszło w nocy z 19 na 20 stycznia 2014 roku w miejscowości
Książ Wielki koło Miechowa. Wstępnie ustalenia policji wskazują, że
kierowcą mógł być 17-latek, który w chwili zatrzymania był pod
wpływem alkoholu. Jadący droga krajową nr 7 peugeot na łuku drogi
zjechał do rowu i uderzył w przepust drogowy. Samochodem
podróżowało trzech mężczyzn. 33-letni mieszkaniec gminy Książ Wielki
zginął na miejscu. Pozostali dwaj trafili do szpitala.

22.01.2014r.

Z

awdzięczamy strażakom z OSP w Książu Wielkim i OSP w Książu
Małym, że mimo tej poważnej awarii i chwilowych niedoborów
wody w kranach, potem ona znowu popłynęła mimo dalej
prowadzonych prac naprawczych. Bardzo im za tę pomoc dziękuję –
mówi wójt Marek Szopa.
Gdy ekipa naprawcza wymieniała rury w miejscu awarii (tam gdzie
w Rzędowicach wodociąg prowadzi pod rzeczką Nidzicą), strażacy
z OSP w Książu Wielkim w dowozili wodę do zbiorników
wyrównawczych przy drodze na Łazy i nad wsią Cisie. Dzięki temu
mieszkańcy tych sołectw oraz części Rzędowic mieli w domach wodę.
Usunięcie awarii wraz z wymienionymi przy tej okazji zasuwami na
magistrali (głównych rurach) kosztowało gminę ok. 20 tys. zł. Z robót
wykonanych przez firmę Stanisława Borowicza z Wolbromia,
pracownicy gospodarki komunalnej UG są bardzo zadowoleni. Jak
podkreślają, wodociąg naprawiono sprawnie i rzetelnie, a co
najważniejsze, szybko zlokalizowano uszkodzenie.
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20.02.2014r.
Ok. godz. 12:00 w miejscowości Bryzdzyń (gmina Kozłów) miał miejsce
wybuch gazu w budynku mieszkalnym. Następstwem wybuchu był
pożar w pomieszczeniu kuchennym. W wyniki wybuchu ranny został
mężczyzna, któremu kwalifikowanej pierwszej pomocy udzieli strażacy
oraz ratownicy medyczny. Na miejsce zadysponowany został
śmigłowiec LPR, którym ranny przetransportowany został do Szpitala w
Krakowie. Pożar w budynku ugaszono, pomieszczenia oddymiono. W
działaniach trwających ponad 2 godz. brały udział: 3 zastępy z JRG
Miechów, OSP KSRG Książ Wielki, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie
Energetyczne, Policja.

20.03.2014r.
Ok. godz. 19:00 w Kozłowie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z pociągiem
towarowym. W wyniku zderzenia ranny został kierowca pojazdu
osobowego, zabrany przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala.
W działaniach trwających ponad trzy godziny brały udział: dwa zastępy
JRG, OSP Książ Wielki, OSP Charsznica, ZRM, Policja oraz służby kolei
LHS.
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20.03.2014r.
Akcja ratowniczo-gaśnicza podpalonej stodoły przy ul. Krakowskiej
w Książu Wielkim.

19.04.2014r.
Pożar kolejnej podpalonej stodoły w Książu Wielkim.

07.05.2014

O

statnio w Książu Wielkim spłonęły dwie stodoły. Jedna
z poszkodowanych, radna Barbara Zyguła uważa, iż „zachodzi
podejrzenie, że celowo je podpalono”. Dlatego publicznie
przestrzegała na ostatniej sesji przed podpalaczem i chwaliła
strażaków za szybką i sprawną akcję gaśniczą. Ale jednocześnie
zagłosowała przeciwko zmianom w budżecie Gminy umożliwiającym
przekazanie miejscowej OSP 250 tys. zł na zakup nowego auta
strażackiego. Wydatek z budżetu Gminy na auto strażackie, jak rzadko
który, jest bardzo celowy. Nam niedawno paliła się stodoła. I dzięki
bardzo sprawnej akcji strażaków z Książa Wielkiego, udało się część
tej stodoły uratować. Zachodzi podejrzenie, bo nie ma jeszcze wyników
śledztwa, że to było podpalenie. Czyli, że na terenie Gminy grasuje
podpalacz. Tym bardziej, że tydzień potem spłonęła następna stodoła
(przy ul. Chmielnej, na zdjęciu poniżej). I tam ustalono jednoznacznie,
że to było podpalenie… - powiedziała na sesji (23 kwietnia) radna
Barbara Zyguła.
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P

rzywykliśmy do tego, że druhowie z Ochotniczych Straży
Pożarnych strzegą nas od ognia. A bywa, że i od powodzi, czyli
wody. Ale bywa również, że dowożą wodę tam, gdzie ludziom jej
zabrakło… I bez ich pomocy każda większa awaria wodociągów
kończyłaby się klęską. Jak choćby ostatnio, gdy pękła rura na ujęciu w
Rzędowicach, z którego zaopatruje się blisko dwa tysiące
mieszkańców naszej Gminy.

18.05.2014r.
Druhowie z OSP zabezpieczają lodowisko na stadionie w Książu
Wielkim dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

30 czerwca 2014r.
Około godz. 21:00 na drodze krajowej nr 7 za miejscowością Książ
Wielki w kierunku Kielc doszło do zdarzenia w komunikacji drogowej,
w której uczestniczyły trzy samochody osobowe i jeden ciężarowy
z naczepą. W pojazdach podróżowało dziewięć osób, trzy z nich zostały
zabrane do szpitala z obrażeniami ciała. Działania zastępów straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomoc ZRM przy
wydobyciu i transportowaniu rannych z pojazdów, zebraniu rozlanych
płynów eksploatacyjnych z drogi przy użyciu sorbentu. Droga była
zablokowana prawie dwie godziny, policja zorganizowała objazdy.
W działaniach trwających blisko trzy godziny brało udział: trzy zastępy
JRG, dwa zespoły ZRM, Policja. Trzy samochody osobowe zderzyły się
we wtorek rano na krajowej "siódemce". Dwie osoby zostały ranne.
Droga łącząca Kraków z Warszawą była całkowicie zablokowana.
Do wypadku doszło w miejscowości Książ Wielki po godz. 8:00.
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10.07.2014r.
Akcja OSP w ratowaniu osób uwięzionych w aucie zmytym przez
gwałtowna ulewę z drogi w Giebułtowie.

17.07.2014r.
Akcja jednostki OSP w likwidowaniu skutków zderzenia
samochodów osobowych na ulicy Morawca w Książu Wielkim.

dwóch

31 lipiec 2014r.

W

ulewach, jakie spadły u nas popołudniem w czwartek,
31 lipca, najbardziej ucierpieli mieszkańcy: Antolki, Cisia oraz
Giebułtowa. Gminna komisja już w piątek objeżdżała zalane

domy, spisując zniszczony dobytek, by wystąpić dla tych mieszkańców
o nadzwyczajne zapomogi. – Siła wody płynącej jezdnią i rowami była
tak wielka, że potrafiła nie tylko uszkodzić wiele przepustów, ale nawet
zrywać całe połacie asfaltu – mówi wójt Marek Szopa, który odwołał
zaplanowany
naprawami

urlop,

by

uszkodzonych

osobiście
dróg.

ustalić

straty

Niezastąpiona

oraz

stała

kierować

się

pomoc

strażaków z OSP w Książu Wielkim przy wypompowywaniu zalanych
piwnic.

02 .08.2014r.
W Giebułtowie woda waliła do centrum wsi drogą od strony Kaliny
Wielkiej i od strony Tochołowa. Podchodziła aż pod remizę, tak że
trudno było ustać na szosie, gdyż sięgała do kolan, wlewając się do
gumowców. Ponadto prąd był tak silny, że tylko z najwyższym
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wysiłkiem dało się iść. I tu, na gminnej drodze z Giebułtowa do Kaliny
Wielkiej straty były największe. Potop pozrywał płaty asfaltu,
powymywał ziemię między przepustami a jezdnią, podmył pobocza,
powyrywał wielkie dziury w rowach. Podobnie, choć w nieco mniejszej
skali, została uszkodzona gminna droga prowadząca z Antolki do
przysiółka Doły Tochołowskie. Najbardziej groźna ulewa okazała się
już tradycyjnie w Cisiu. Od strony lasu woda płynęła całą szerokością
prowadzącej przez wieś drogi powiatowej. Równolegle, także od strony
lasu, rwała rzeka jaką po deszczach tworzy kanał odwadniający nową
drogę, którą Nadleśnictwo w Miechowie wybudowało dla zwózki drzew
z wycinanych zboczy głębokiego wąwozu. Te dwa potoki, zalewając po
drodze domy, stodoły i pola, łączyły się na przepuście pod drogą
powiatową, zbyt małym aby pomieścić ten potop. Dlatego tylko część
wody płynęła dalej, wyrządzając we wsi kolejne szkody. Natomiast ta
woda zatrzymana, utworzyła na kartofliskach i podwórkach wielkie
rozlewisko. Mniej więcej takie, jaki powinien być przeciwpowodziowy
polder, którego budowę między lasem a wsią postuluje Gmina, lecz
przed czym wciąż wzbrania się Nadleśnictwo. Lasy Państwowe zleciły
naukowcom wykonanie ekspertyzy mającej pokazać skąd płynie woda
zalewająca po każdym deszczu Cisie (leśnicy twierdzą, że to z pól). Z
pomocą natychmiast pośpieszyli strażacy z OSP w Książu Wielkim.

4.08.2014r.
Około. godz. 12:35 w miejscowości Antolka na DK7 doszło do zderzenia
samochodu ciężarowego i osobowego. W wypadku ranne zostały cztery
osoby

podróżujące

Fiatem,

zabrane

przez

ZRM

do

Szpitala

w Miechowie. Na czas trwania akcji ruch na drodze odbywał się
wahadłowo. W działaniach brały udział 3 x JRG Miechów, OSP Książ
Wielki, 3 x ZRM, Policja.
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16.08.2014r.
Akcja Druhów z OSP w gaszeniu pożaru zboża na pniu w Małoszowie.
Dożynki Gminne w Książu Wielkim sierpień 2014.

OSP w Książu Wielkim zabezpieczało dożynki( zdj. Kazimierz Kamiński).

Fot. Marcin Kamiński, Maria Pawłowska , Regina Sławczyńska i Ewa Szyniec-komisja konkursowa
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
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H

uragany i tornada były wyjątkowo dolegliwe w roku 2014.
Odnotowano 81 związanych z tym zdarzeń; najwięcej w marcu
(12), maju (17) i lipcu (18). Rok 2013 to 72 zdarzenia, głównie
w maju (12), czerwcu (18) i w sierpniu (20). Ale nawet w grudniu wiało
niemiłosiernie i trzeba było interweniować przy 14 spowodowanych
silnymi wiatrami zdarzeniach. W 2012 było ich 40, natomiast w tym
roku już 35, choć, do końca lata jeszcze daleko... Jeśli chodzi
o gwałtowne opady atmosferyczne, to mocno "zalewowy" był rok 2013
(522 zdarzenia). Na taki wynik zapracowały miesiące: maj - 104
i czerwiec - 383. - W roku 2014 było 201 wywołanych przez gwałtowne
opady zdarzeń - tylko w lipcu było ich 116. Boleśnie utrwaliła się w
pamięci mieszkańców gminy Miechów, głównie Biskupic i Falniowa,
a także Gołczy, Charsznicy i Kozłowa, nawałnica z początku czerwca
2013 roku. W gminie Miechów zalane wtedy zostały 42 gospodarstwa. Wielka woda przyszła od Charsznicy - wspomina tamte chwile grozy
Andrzej Grządziel z Falniowa. W gminie Charsznica mocno ucierpiały
prawy rolne, w tym także kapustne. W połowie września minie 20 lat
od czasu, gdy nad powiatem pękło niebo. W rejonie Miechowa nastąpiło
oberwanie chmury. Przy tak gwałtownych opadach ukształtowanie
terenu spowodowało silny spływ powierzchniowy wody ze stoków w
kierunku dolin. Gwałtownie spiętrzone wody zalały 667 gospodarstw
rolnych w 25 wsiach czterech gmin, czyniąc wielkie spustoszenie
i niszcząc w bardzo wielu przypadkach dorobek całego życia rolników.
Spływające wody i błoto zniszczyło wiele budynków mieszkalnych,
gospodarczych i inwentarskich. Największą tragedię i koszmar przeżyli
mieszkańcy wsi Śladów, Kalina Wielka i Maciejów (gmina Słaboszów)
oraz miejscowości Giebułtów w gminie Książ Wielki. Straty poniosła
również lokalna kultura i oświata. Zamulona woda wdarła się m.in. do
Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Janowicach, niszcząc ponad
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2 tysiące woluminów. Pomoc dla poszkodowanych napływała z różnych
zakątków kraju . Od sierpnia do września 2012 roku (prawie dwa
miesiące) trwała - dla odmiany - w powiecie miechowskim susza
hydrologiczna. Zjawisko polegające na obniżeniu się przepływów wody
w rzekach poniżej średniego przepływu z wielu lat, zaczęło się rok
wcześniej. Problem dotyczy szczególnie Polski Południowej i centralnej
zlewni Wisły oraz Warty. - Wydano wtenczas wiele związanych z tym
zakazów; min.: zakaz wjazdu do lasu czy palenia ognisk. Były również
nakazy oszczędzania wody w gospodarstwach i na działkach. .

28 październik 2014r.
Z dumą strażacy OSP z Książa Wielkiego demonstrowali uczniom
Szkoły Podstawowej w Książu Małym urządzenia i wyposażenie
samochodu. Uczniowie z wielką ciekawością słuchali i oglądali nowy
sprzęt. Zdobytą wiedzę wykorzystają do programów szkolnych
"Odblaskowa szkoła" oraz "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń".
Kazimierz Kamiński, Franciszek Portka i Adam Kamiński.

131

Ewakuacja – ćwiczenia

D

nia 09.10.2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym została
przeprowadzona próbna ewakuacja. Działania Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego wspomogła Ochotnicza Straż Pożarna z Książa
Wielkiego, która zaszczyciła nas swą obecnością. Po krótkiej
pedagogizacji dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania się
w sytuacji zagrożenia i właściwego opuszczenia budynku w przypadku
pożaru, strażacy pozwolili dzieciom z przedszkola zasiąść w wozie
strażackim,
założyć
kask.
Zaprezentowany
został
dzieciom
kombinezon, który zakładany jest podczas akcji z szerszeniami, odbył
się pokaz noszy, na których przenoszeni są ranni po wypadku.
Uczniowie chętnie kładli się na noszach, mocowani pasami
bezpieczeństwa
przez
strażaka,
mieli
możliwość
również
samodzielnego zabezpieczenia rannego oraz podnoszenia. Strażacy
zaprezentowali również nożyce, które używane są do rozcinania blachy
samochodu po wypadku, piłę oraz inne równie niezbędne narzędzia
wykorzystywane
podczas
akcji
ratunkowych.
Zarówno
dzieci
z przedszkola jaki i uczniowie ze Szkoły Podstawowej bardzo
zainteresowani byli prezentacją, jaką przygotowali dla nas miejscowi
strażacy.
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Fot. Franciszek Portka , Dyr. Zespołu Sz.-P. Alicja Pagór, Kazimierz Kamiński.

Fot. Kazimierz Kamiński demonstruje uczniom sprzęt ratowniczy.
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Fot. Dzieci w samochodzie OSP z Adamem Kamińskim.

Fot. Kazimierz Kamiński prezentuje ubiór przy usuwaniu szerszeni.
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22 października 2014r.
10:32 w remizie strażackiej

w Książu Wielkim parkuje od niedawna
wóz bojowy, jakiego nie ma w powiecie miechowskim jeszcze nikt inny.
To „średni samochód ratowniczo gaśniczy” spełniający wymogi klasy
Euro-6, czyli wyposażony we wszystko, co dotąd było dla naszych
druhów jedynie marzeniem. Na zdjęciu dumnie stoją przy nowym wozie,
wartym wraz z wyposażeniem 640 tys. zł (w tym wkład Gminy 250 tys.
zł): wójt Marek Szopa (prezes gminnej OSP), Adam Kamiński (skarbnik
OSP w Książu Wielkim), Franciszek Portka (kierowca), Kazimierz
Kamiński (komendant gminny OSP).

Fot. Od lewej Kazimierz Kamiński, wójt gminy Książ Wielki Marek Szopa, Adam Kamiński,
Franciszek Portka.
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Fot. Wyposażenie jednostki OSP w Książu Wielkim
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3 grudnia 2014r.

o godz. 03:06 na DK7 w Cisiej Woli miał miejsce

pożar samochodu ciężarowego. Po dojeździe zastępów gaśniczych z
JRG
Miechów
strażacy
zabezpieczyli
teren
akcji
pojazdami
pożarniczymi, następnie podali dwa prądy piany ciężkiej na palący się
pojazd. Kierowca nie odniósł obrażeń, opuścił auto przed przybyciem
straży. Na czas trwania akcji gaśniczej ruch na drodze był wstrzymany.
W akcji trwającej ponad godz. brały udział dwa zastępy z JRG Miechów
oraz Policja.

11.12.2014r.

W dniu 11 grudnia 2014 roku około godz.18 na drodze krajowej nr 7 za
miejscowością Książ Wielki samochód osobowy zjechał z drogi
dachował i zatrzymał się w lesie. Pojazdem jechała jedna osoba,
została zabrana z obrażeniami ciała do szpitala. Działania zastępów
straży polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia,
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udzieleniu rannemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ocenie zagrożeń
i sprawdzeniu pojazdu. W działaniach trwających blisko dwie godziny
brało udział: dwa zastępy JRG w tym OSP w Książu Wielkim, ZRM,
Policja.

J

ednostka OSP z Książa Wielkiego w 2015 roku brała udział w 100
akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W dniach 4,10,11,12,13 stycznia 2015roku w Książu Wielkim
miało miejsce pięć
podpaleń pomieszczeń gospodarskich, stodół
i
stogów
słomy.
Ofiarnie
gasili
i
zabezpieczali
przed
rozprzestrzenieniem się pożaru druhowie z OSP w Książu Wielkim.

18.01.2015r.

18 stycznia 2015r

ok godz. 15:00 strażacy interweniowali na

terenie stacji paliw w miejscowości Moczydło (gmina Książ Wielki). W
częściowo zamarzniętym zbiorniku przeciwpożarowym na cienkiej
warstwie lodu znajdował się pies. Strażacy z użyciem drabiny oraz linki
ratowniczej schwytali zwierzę i wydostali ze zbiornika. W działaniach
trwających 1 godzinę brał udział jeden zastęp JRG Miechów i OSP
Książ Wielki.
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MERCEDES DLA STRAŻAKÓW: Europa w remizie OSP w Książu Wielkim.

24 stycznia 2015r.

do małopolskich OSP trafiło 17 średnich i 11
lekkich
nowych
samochodów
ratowniczo–gaśniczych.
Koszt
zakupionego sprzętu to ok. 12 mln zł. W ceremonii przekazania sprzętu
uczestniczyli m.in. wicemarszałek Stanisław Sorys oraz Urszula
Nowogórska,
przewodnicząca
Sejmiku
Województwa.
Te
28

samochodów to dowód na to, że można skutecznie pozyskiwać
fundusze. Mogą być Państwo wzorem determinacji dla innych –
gratulował
jednostkom
OSP
wicemarszałek
Stanisław
Sorys
przypominając, że także w tegorocznym budżecie Województwa
Małopolskiego znajdą się pokaźne środki na pomoc dla strażaków,
zarówno zawodowych, jak i ochotników. Samochody trafiły do OSP
Łukowica, Krasne Lasocice, Kasina Wielka, Czerna, Łuczyce, Kornatka,
Książ Wielki, Kryg, Moszczenica, Białka, Osielec, Olszanka,
Wierchomla, Bieńkowice, Koszyce, Wrocimowice, Zalipie, Olszyny,
Stare Żukowice, Łaśnica, Kacwin, Byszyce, Wola Batorska, Biskupice,
Lubcza, Ropa, Szczawnica i Gorenice. Środki na zakup pozyskano
dzięki dotacjom gmin z Małopolski, MSW za pośrednictwem Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj.
małopolskiego, KG PSP, KW PSP w Krakowie, NFOŚiGW , WFOŚiGW w
Krakowie.
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P

eregrynacja symboli światowych dni Młodzieży 6.02.2015r.
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13 lutego 2015r.

o godz. 23:18 miał miejsce pożar drewnianego

budynku mieszkalnego w Książu Wielkim na ul. Wincentego Witosa.
Paliła się ściana zewnętrzna, występowało zadymienie wewnątrz
obiektu. Strażacy zabezpieczyli i oświetlili miejsce zdarzenia, wyłączyli
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napięcie w budynku, rozwinęli węże pożarnicze i prowadzili działania
gaśnicze z zewnątrz i wewnątrz obiektu. Po zlokalizowaniu pożaru
sprawdzili wszystkie pomieszczenia w budynku, upewniając się że w
obiekcie nikt nie przebywał. W działaniach trwających 1,5 godz. brały
udział dwa zastępy z JRG Miechów, OSP z KSRG Książ Wielki, Policja.

01.03.2015r.

Potrącenie pieszego na trasie E-7 w Rynku w Książu

Wielkim. Miejscowi strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.

23 marzec 2015r.

D

ruhowie strażacy z Książa Wielkiego nie chcą przekazać swojej
remizy we władanie Gminie, przez co nie można jej odnowić z
wykorzystaniem funduszy unijnych. A wszystkim marzy się
strażnica tak nowoczesna, jak ostatnio zakupiony wóz bojowy marki
mercedes oraz zorganizowanie tu służby w warunkach półzawodowych,
czyli dyżurnych opłacanych z etatu Państwowej Straży Pożarnej.
Skoro funduszy z UE nie będzie, wójt Marek Szopa stara się o dotacje z
programu „Remizy Małopolskie”. Tu środki są jednak skromne, ale
może z pomocą Gminy uda się dobudować jeszcze jeden garaż a nad
nim część socjalną, którą będą dzielić i strażacy, i ratownicy z
pogotowia, dyżurujący obecnie w ośrodku zdrowia.

Sobota, 21 marca, kiedy obradowali w Książu Wielkim strażacy, była
pierwszą spokojną sobotą, bo szczęśliwie nie odnotowano żadnego
alarmu spowodowanego kolejnym podpaleniem. A grasujący tu
podpalacz, który wzniecił ogień w stolicy naszej Gminy już
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siedmiokrotnie, wybiera właśnie na swe niecne uczynki głównie soboty.
Wójt Marek Szopa wyznaczył 4.000,00 zł nagrody dla osoby, której
informacja przyczyni się do ujęcia sprawcy tych podpaleń.

K

wiecień 2015r. Strażaków z OSP w Książu Wielkim nie może
zabraknąć

na

rezurekcjach

Wielkanocnych.

Wieloletnimi

tradycjami OSP Książ Wielki stały się: coroczne obchody „Dnia

Strażaka”, w dniu patrona strażaków św. Floriana, defilada strażaków
na

mszę

św.

do

kościoła,

eksponowanie

sztandaru

jednostki

z

wizerunkiem św. Floriana, wystawianie wart i adoracja przy Grobie
Pana Jezusa w czasie trwania Wielkiego Tygodnia oraz udział w
uroczystościach kościelnych w miejscowym kościele parafialnym pw.
Św. Wojciecha, udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości
państwowych, strażackich itp.
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3 maj 2015r.

Brawurowo wystawionym i odegranym spektaklem
patriotycznym, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Książu Małym
uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja. Ich deklamacje, śpiewy i
tańce podziwiali licznie przybyli goście na gminne obchody Dnia
Konstytucji połączone z obchodami Dnia Strażaka.

Na widowni, oprócz naszych radnych oraz wicewójta Grzegorza Janusa,
zasiadł m. in. radny Sejmiku Małopolskiego i przyjaciel Gminy Książ
Wielki – Adam Domagała. Gdy dzieci zaśpiewały: „Witaj majowa
jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie…” – sala nuciła refren razem z
nimi: „Witaj Maj, piękny Maj. U Polaków błogi raj!”
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Delegacje oraz poczty sztandarowe wszystkich gminnych drużyn OSP,
rozsiadły się na ławach przy stołach ustawionych przed remizą w
Książu Małym. Gdy przez otwarte okna świetlicy na piętrze płynęły
słowa majowych pieśni, druhowie słuchali i jedli z zapałem.
Miejscowi strażacy przygotowali dla kolegów kiełbaski i kaszankę z
grilla, smaczne jak marzenie. Już tradycyjnie te dania sporządza
wyspecjalizowana w tym ekipa pod dowództwem prezesa miejscowej
OSP – Sławomira Byczka. Tymczasem św. Florian, stojący nieruchomo
na kamiennym cokole, musiał się zadowolić kwiatami, jakie złożono
pod nim po mszy świętej w kościele parafialnym.

Dnia 11.05.2015r.

O

koło godz.21:40 doszło do pożaru ciągnika siodłowego wraz z
naczepą chłodnią na zajedzie obok lasu w Moczydle.
Występowało zagrożenie przedostania się ognia do lasu ze
względu na bliskie zaparkowanie pojazdu i szybkie rozprzestrzenianie
się pożaru. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca oraz
ugaszeniu pojazdu prądami piany ciężkiej. W działaniach trwających
niespełna dwie godziny brały udział dwa zastępy JRG oraz jednostki
OSP Wodzisław (powiat Jędrzejów) i OSP Książ Wielki.
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Dnia 14.05.2015r.
około godz.15:25 na drodze krajowej w Moczydle doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby odniosły obrażenia,
zostały zabrane do szpitala przez ZRM. Ruch na drodze został
wstrzymany całkowicie a po odjeździe ZRM odbywał się wahadłowo.
Płyny eksploatacyjne zostały zabrane przy użyciu sorbentu. W
działaniach ratowniczych trwających ponad cztery godziny udział brały:
zastępy JRG i OSP, dwa ZRM, Policja, pomoc drogowa.
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28.05.2015r.

Akcja gaśnicza w Konaszówce. Płonęła podpalona

stodoła, jednostka OSP dogaszała pogorzelisko.

29.05.2015r.

Pomoc strażaków w transporcie chorego do karetki

pogotowia w Konaszówce.

26 czerwca 2015r.

D

wie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna w wyniku
wypadku, do jakiego doszło dzisiaj około godz. 15:15 w
miejscowości Cisia Wola na drodze krajowej nr 7 między

Miechowem a Książem Wielkim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierujący fiatem doblo, jadąc w kierunku Kielc, stracił panowanie nad
pojazdem, wypadł z drogi i dachem uderzył w drzewo. Zobacz dzisiejsze
wydanie internetowe Gazety Krakowskiej Na miejscu zginęło dwoje
pasażerów fiata: 72-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna, mieszkańcy
Kielc.

20-letni

przewieziony

kierowca

do

szpitala

samochodu
w

w

Miechowie.

ciężkim
Po

stanie

godzinie

17

został
rozbity

samochód został na lawecie odtransportowany z miejsca zdarzenia.
Przed godziną 18 usunięto wszystkie utrudnienia - ruch odbywa się
normalnie.

26 czerwca 2015.

29.06.2015r.

Ćwiczenia na stawach w Książu Wielkim - ratowanie

tonących.

03.07.2015r.

Pomoc druhów OSP z Książa Wielkiego dla Policji

szukającej osoby zagubionej w lesie w okolicy Brzuchani.

19.09.2015r.

Nocne zabezpieczenie lądowiska przez druhów z OSP

dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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30.09.2015r.

P

róbna ewakuacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym została
zorganizowana dnia 30.09.2015r. Ochotnicza Straż Pożarna z
Książa Wielkiego wsparła nasze działania, zaprezentowała
dodatkowo nowy wóz strażacki oraz sprzęt, którym posługuje się straż
podczas akcji ratunkowych. Najmłodsze dzieci z przedszkola oraz
uczniowie szkoły podstawowej byli miło zaskoczeni pokazem oraz
rozmową ze strażakami.
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19.09.2015r.

19.09.2015r.

ok. godz. 23:23 na 616km DK7 w Antolce zderzyły się

trzy samochody osobowe. Ranne zostały trzy osoby dorosłe i troje
dzieci. Strażacy zabezpieczyli i oświetlili teren działań, przy pomocy
sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do osoby, która pozostała w
jednym z pojazdów. Kobietę ewakuowano z uszkodzonego pojazdu i
przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałym ranni
znajdowali się poza pojazdami, strażacy wspólnie z lekarzem i
ratownikami medycznymi udzielili im kwalifikowanej pierwszej pomocy
i przetransportowano do ZRM. Jednostka OSP Książ Wielki wyznaczyła
i zabezpieczyła lądowisko dla śmigłowca LPR. Na czas trwania akcji
ruch na DK7 był zamknięty dla ruchu pojazdów, Policja zorganizowała
objazdy. W działaniach trwających ponad 3 godz. brały udział: 3 zastępy
JRG Miechów, OSP KSRG Książ Wielki, Bukowska Wola, 5 pojazdów
ZRM, LPR, 3 radiowozy Policji.

09.10.2015r.

Jednostka OSP z Książa Wielkiego uczestniczy w

całonocnym gaszeniu podpalonych bali słomy w Kamionce –gmina
Kozłów.

16.10.2015r. o godz. 10:12 strażacy wyjechali do pożaru samochodu
ciężarowego na DK7 w Brzuchani. Ogień pojawił się w okolicy kabiny
pojazdu. Pożar ugaszono pianą gaśniczą. Kierowca opuścił pojazd przed
przybyciem straży pożarnej. Na czas trwania akcji gaśniczej ruch na
DK7 był wstrzymany. W akcji udział grały zastępy z JRG Miechów i OSP
KSRG Książ Wielki, ZRM, Policja.
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26.10.2015 roku w świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Antolce
odbył się „Odblaskowy piknik rodzinny”. Jego celem było nie tylko
propagowanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody, ale także
propagowanie wśród dzieci i dorosłych, idei noszenia elementów
odblaskowych . Organizatorami imprezy byli: Koło Gospodyń Wiejskich
w Antolce, rodzice i nauczyciele. Swoją obecnością zaszczycił nas
Wójt Gminy w Książu Wielkim - Pan Marek Szopa, który pełni także
funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Książu Wielkim. W pikniku
uczestniczyli także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu
Wielkim funkcjonujący w systemie ratowniczo - gaśniczym. Strażacy
przeprowadzili symulację akcji ratowniczej, zapoznali uczestników
pikniku z zasadami udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy
przedmedycznej. Uczniowie obejrzeli sprzęt i wyposażenie samochodu
strażackiego, przymierzali strój strażacki. Strażacy chętnie
odpowiadali na zadawane pytania. W kolejnej części pikniku wszyscy
zgromadzili się przy ognisku, przy którym upiekli kiełbaski ufundowane
przez pana Wójta. Panie z Koła Gospodyń poczęstowały zgromadzonych
własnoręcznie przygotowanymi smakołykami.
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20.10.2015r.
zbiornika

w

o godz. 09:49 strażacy wyjechali do uszkodzonego

samochodzie

ciężarowym

na

619km

DK7.

Wyciek

zlikwidowano, rozlane paliwo usunięto przy pomocy sorbentu. W akcji
udział grały zastępy z JRG Miechów, OSP KSRG Książ Wielki, Policja.
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02.11.2015r.

2.11.2015r.

o

godz.

11:49

miał

miejsce

pożar

w

lokalu

gastronomicznym w Książu Wielkim. Spaleniu uległo wyposażenie
zaplecza budynku gastronomicznego. W działaniach udział brały 3
zastępy z JRG Miechów i OSP KSRG Książ Wielki.

10.11.2015r.

ok. godz. 7:45 na 607km DK7 zderzyły się dwa samochody osobowe.
Ranne zostały trzy osoby dorosłe i dziecko. Strażacy zabezpieczyli
teren działań, przy pomocy sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do
osoby, która pozostała w jednym z pojazdów. Mężczyznę ewakuowano z
uszkodzonego

pojazdu

i

przekazano
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Zespołowi

Ratownictwa

Medycznego. Na DK7 wyznaczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który
zabrał ranne dziecko do Szpitala. Na czas trwania akcji ratunkowej
ruch na DK7 był zamknięty dla ruchu pojazdów. W akcji brały udział: 4
zastępy JRG Miechów, OSP KSRG Książ Wielki, 3 pojazdy ZRM, LPR, 2
radiowozy Policji.

10.11.2015r.

10.11.2015r. po. godz. 15 na 607km DK7 w Książu Wielkim kierujący
samochodem osobowym zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ranny
został kierowca, zabrany przez ZRM do Szpitala. W akcji brały udział: 3
zastępy JRG Miechów, OSP KSRG Książ Wielki, ZRM, 2 radiowozy
Policji.

15.11.2015 r.

kilka minut po godzinie 11-tej na drodze krajowej nr 7
w Moczydle doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć
poniosła kobieta. Z wstępnych ustaleń przeprowadzonych na miejscu
zdarzenia wynika, że kierujący citroenem C3, 61-letni mieszkaniec
Puław, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z hondą
Acord. Następnie w pojazdy uderzył kierujący jaguarem, który jechał za
citroenem. W wyniku odniesionych obrażeń w szpitalu zmarła 59-letnia
mieszkanka powiatu łęczyńskiego, pasażerka citroena. Do szpitala w
Miechowie trafił także kierujący citroenem oraz dwie osoby
poruszające się hondą, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo,
podróżujący jaguarem nie odnieśli obrażeń. Wszyscy kierujący byli
trzeźwi. W miejscu wypadku utrudnienia w ruchu trwały ponad cztery
godziny. Przyczyny i okoliczności wypadku będą ustalane podczas
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prowadzonego postępowania przygotowawczego. Opady, mokra jezdnia
czy ograniczona widoczność - takie warunki pogodowe w okresie
jesiennym będziemy często napotykać poruszając się po naszych
drogach. Wykażmy się rozwagą, zaplanujmy odpowiednio podróż aby
wyeliminować pośpiech i dostosujmy prędkość do warunków
panujących na drodze. To pozwoli nam uniknąć wielu przykrych
doświadczeń

15.11.2015r.

ok. godz.11:12 na 607km DK7 zderzyły się trzy

samochody osobowe. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a trzy
zostały ranne. Strażacy zabezpieczyli teren działań, kolejno wspólnie z
ratownikami

z

kwalifikowanej

Zespołów
pierwszej

Ratownictwa
pomocy

osobom

Medycznego
rannym,

udzielili
po

czym

poszkodowani zabrani zostali do Szpitala w Miechowie. Na czas
trwania akcji ratunkowej ruch na DK7 był zamknięty dla ruchu
pojazdów, Policja zorganizowała objazdy. W akcji brały udział: 4
zastępy JRG Miechów, OSP KSRG Książ Wielki, 3 pojazdy ZRM, 3
radiowozy Policji.
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21.12.2015r.

ok. godziny 18:48 na 604km DK7 w Moczydle miało miejsce zderzenie
karetki pogotowia ratunkowego z pojazdem ciężarowym. Ranne zostały
dwie osoby z karetki, zabrane przez ZRM do Szpitala. W akcji brały
udział zastępy JRG, OSP KSRG Książ Wielki, ZRM, Policja.

K

olejny tragiczny wypadek na 607km DK7 - 10.01.2016r. ok.
godz. 14:24 na 607 km DK7 zderzyły się dwa samochody
osobowe. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, jedna
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poniosła śmierć. Na czas trwania akcji ratunkowej ruch na DK7 był
zamknięty na ruchu pojazdów. W akcji udział brały: 3 zastępy JRG, OSP
KSRG Książ Wielki, 3 ZRM, 4 radiowozy Policji, Prokurator.

Jednostka OSP z Książa Wielkiego w 2016 roku uczestniczyła w 94
wyjazdach do akcji .

Skład Zarządu OSP w roku 2016


Kamiński Kazimierz- prezes



Portka Franciszek – naczelnik



Kamiński Adam - skarbnik



Doroba Marian - gospodarz



Janus Tomasz – sekretarz



Kamiński Marcin – członek



Szecówka Marcin - członek

Skład Komisji Rewizyjnej:


Sadowski Andrzej – przewodniczący



Tabor Marek – wiceprzewodniczący



Szyniec Robert - sekretarz
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Członkowie:















Szopa Marek
Otręba Czesław
Szyniec Grzegorz
Pazdański Michał
Rosół Michał
Rosół Marcin
Chuma Mariusz
Karwat Ireneusz
Koprkiewicz Łukasz
Portka Roman
Borzęcki Marcin
Walczyński Kamil
Wiśnicki Marcin
Szmer Ryszard

16 styczeń 2016r.

N

a stawach w Książu Wielkim załamał się lód i tonie człowiek. Na
pomoc
spieszą
strażacy.
Wjeżdżają
na
zamarzniętą
powierzchnię wody specjalnymi saniami. Są asekurowani za
pomocą lin z brzegu. Ślizgają się po kruchym lodzie do przerębli i
wyciągają topielca transportując go na ląd. To ćwiczenie powtarzają
kilka razy i na różne sposoby.

Nasze ćwiczenia będą trwały na stawach w Książu Wielkim trzy dni.
Zaczynamy od najmniejszego i najpłytszego, a skończymy na
największym i najgłębszym. Zgrywamy działania w zakresie ratowania
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ludzi, pod którymi załamał się lód i wpadli do wody – informuje st. kpt.
Paweł Miś, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Miechowie. Wraz z zawodowymi strażakami ćwiczą
druhowie z OSP w Książu Wielkim. I my musimy być odpowiednio
przygotowani do takich akcji. Te stawy są przecież na naszym terenie
i mamy do nich najbliżej. Ponadto posiadamy odpowiedni sprzęt, jak
choćby sanie lodowe – wyjaśnia komendant Kazimierz Kamiński.
W zimne, poniedziałkowe przedpołudnie marznie się tylko stojąc
nad stawem. A co dopiero wchodząc do przerębli, by pozorować
tonącego. Strażacy uspokajają, że ten pozorant posiada specjalny
kombinezon, który nie tylko chroni przed zimnem ale i przed
utonięciem. Wszyscy zatem, i ośmiu strażaków z Miechowa, i czterech
z Książa Wielkiego, wykonują raz po raz komendy st. kpt. Pawła Misia.
Tyle razy, ile trzeba by nabrać biegłości w ratowaniu topielców na
kruchym lodzie, przy wykorzystaniu sań, drabin oraz liny.
Druhów czynnych, czyli strażaków, którzy przybiegają do remizy o
każdej porze dnia i nocy zanim jeszcze syrena zawyje trzy razy, jest w
OSP Książ Wielki dziesięciu. W minionym roku uczestniczyli w 128.
wyjazdach bojowych, czyli najczęściej wielogodzinnych akcjach. Od
pierwszego sygnału syreny robimy wszystko w biegu, a przebieramy się
już w wozie pędzącym na sygnale, bywa że aż do Charsznicy, Kozłowa
czy Słaboszowa. Wszędzie musimy dotrzeć najpóźniej po 20. minutach –
mówi komendant Kazimierz Kamiński . Jak podlicza, w roku 2015 do
akcji na terenie naszej Gminy wyjeżdżali 93 razy. Do Kozłowa 18 razy,
do Miechowa 9, do Charsznicy 6, a do Słaboszowa dwukrotnie.
Przyczyną alarmu było w większości tzw. zagrożenie miejscowe, czyli
zazwyczaj drogowe wypadki. Wtedy wydobywają poszkodowanych z
rozbitych samochodów i zabezpieczają miejsce kolizji. To bardzo
wyczerpujące zajęcie. Także nerwowo. Niejednokrotnie aż trudno
patrzeć na ofiary wypadków. Bywa, że rozcinając pogięte blachy
karoserii, odnajdujemy tylko ludzkie szczątki. Kierowcy jeżdżą coraz
szybciej więc i siła zderzenia aut rośnie. Do najtragiczniejszych w
skutkach kolizji dochodzi na zakręcie śmierci nieopodal Książa
Wielkiego na 607 km DK7 – informuje komendant Kamiński. Drugą
przyczyną wezwań strażaków są pożary. Gasili je w minionym roku 46
razy. Tu ogień wybucha najczęściej z powodu niesprawnych kominów. I
jak się okazuje, wcale nie na tych starych domach, lecz na nowych,
których właściciele nie dbają o odpowiedni stan przewodów
kominowych. Czego należy życzyć naszym strażakom w roku 2016?
Wiadomo, jak najmniej wyjazdów bo to oznacza jak najmniej ludzkich
nieszczęść i tragedii. Ale Kazimierz Kamiński dodaje do tego jeszcze
jedno ważne życzenie. Otóż strażak ochotnik, nawet po akcji trwającej
całą noc, nie otrzymuje żadnego zwolnienia. Dlatego, dokąd to się nie
zmieni, druhów czynnych nie będzie więcej jak dziesięciu. I trzeba
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przyznać, że każdy z nich jest cichym bohaterem. Naraża życie i
zdrowie dla innych, a w zamian… Musi rano stawić się w pracy.

05.02.2016r.

Akcja

OSP

w

likwidowaniu

skutków

wypadku

drogowego na ul. Warszawskiej w Książu Wielkim.

23.03.2016r.

Zabezpieczanie przez strażaków ochotników z Książa

Wielkiego uszkodzonego przez samochód zbiornika

gazu

na stacji

paliw przy ulicy Długosza w Książu Wielkim
Kwiecień 2016r Rezurekcja Wielkanocna –Jak co roku nie mogło
zabraknąć Strażaków ochotników z OSP Książ Wielki.
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01.05.2016r. Całonocne gaszenie płonącej stodoły w Cisiu.
04 czerwiec 2016r.

Z

jazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP
w
Książu
Wielkim
przybyli
wszyscy,
wybrani
w
poszczególnych jednostkach, delegaci. Łącznie - 35. druhów. Na
zdjęciu obok stoją przed świetlicą w Zaryszynie, gdzie obradowano. W
pierwszym rzędzie (przy schodach) widzimy radną Bożenę Dziurę,
komendanta Kazimierza Kamińskiego, wójta Marka Szopę i jego
zastępcę Grzegorza Janusa.

160

W prezydium zjazdu
zasiedli:
Marek
Szopa,
Kazimierz
Kamiński,
Henryk
Huma
(przewodniczący Rady Gminy), Adam Domagała (prezes zarządu
powiatowego OSP) i st. bryg. Grzegorz Kosiński (komendant powiatowy
PSP w Miechowie). Obradom przewodniczył Henryk Huma. Zgodnie z
regulaminem, powołana komisja wyborcza przedstawiła dodatkowych
kandydatów do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP: Henryka Humę,
Dorotę Łękawską i Agnieszkę Pagór. Głosowanie odbywało się jawnie
poprzez podniesienie mandatu.

Do
nowo
wybranego Zarządu (zdjęcie) weszły następujące osoby: prezes - Marek
Szopa, wiceprezes - Sławomir Byczek, wiceprezes - Bogusław Hałat,
komendant gminny - Kazimierz Kamiński, sekretarz - Agnieszka Pagór,
skarbnik - Dorota Łękawska, członek prezydium - Tomasz Gorajczyk.
Członkami zarządu zostali: Marian Doroba, Jarosław Dziura, Krystian
Grela, Henryk Huma, Józef Kokut, Wiesław Kopeć, Ireneusz Oczkowicz,
Grzegorz Stankowski, Szczepan Szafrański, Marcin Walczyński,
Mirosław Wilki, Jerzy Włodarczyk, Jacek Zegan. Razem - 20 druhów.
Natomiast do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powołano:
Marka Szopę, Kazimierza Kamińskiego, Sławomira Byczka, Krystiana
Grelę i Mariusza Zegana. Ważnym momentem zjazdu było wręczenie
przez prezesa Adama Domagałę oficjalnych Aktów Nadania Sztandaru
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dla OSP Trzonów oraz dla OSP Giebułtów (na fotografii). Wiele słów
uznania padło podczas obrad nie tylko pod adresem strażaków
ochotników. Jak podkreślił wójt Marek Szopa, nasi druhowie mają
duchowe i fizyczne wsparcie w paniach z kół gospodyń wiejskich. To
one bowiem dbają o wygląd remiz oraz zastawiają smakowitościami
stoły. Tak jak to było również w Zaryszynie, gdzie miejscowe KGW
zapewniło druhom jedzenie godne ich dzielności.

W dniu 7 maja 2016 r.
Na terenie Zespołu Szkół w Dziaduszycach odbył się uroczysty apel z
okazji Dnia Strażaka. W uroczystości oprócz strażaków Państwowej
Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
miechowskiego udział wzięli: Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik,
Posłanka na Sejm RP Lidia Gądek, Szef Gabinetu Politycznego MIiB
Łukasz Smółka, Senator RP Marek Pęk, z-ca Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Konar, Kapelan
Małopolskich Strażaków mł. bryg. Władysław Kulig, p.o. Komendanta
Powiatowego Policji mł. insp. Wojciech Domagała, Starosta Powiatu
Miechowskiego Marian Gamrat, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz
Wójtowie
Gmin z
terenu
powiatu
miechowskiego. Wszystkich
przybyłych gości i uczestników uroczystego apelu przywitał Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie st. bryg. Grzegorz
Kosiński.
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17 czerwca 2016r.

wiejący silny, porywisty wiatr wyrządził wiele
szkód na budynkach mieszkalnych i gospodarstwach rolnych na terenie
powiatu miechowskiego. Jednostki ochrony przeciwpożarowej w
likwidacji skutków wichury interweniowały 59 razy. 26 czerwca 2016r.
miała miejsce kolejna nawałnica z obfitym gradem. Przetoczyła się
przez gminę Gołcza, Charsznica i Kozłów. Uszkodzonych zostało ponad
35 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Jednostki
ochrony
przeciwpożarowej
w
likwidacji
skutków
nawałnicy
interweniowały ponad 70 razy. Działania strażaków obejmowały
zabezpieczenie uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i
gospodarczych oraz usuwanie konarów drzew z zagrożonych budynków
oraz dróg.
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20.06.2016r.

Likwidowanie przez OSP w Książu Wielkim plamy

rozlanej ropy na E-7 od Moczydła po parking w Chrustach.

25-31 lipiec 2016r.

C

zwartkowe, poranne spotkanie pań z KGW i panów z OSP było
poświęcone szczegółom technicznym organizacji tegorocznych
Dożynek Gminnych, które zaplanowano na 21 sierpnia. Jednakże
niemniej ważnym tematem okazały się sprawy związane z przyjęciem i
ugoszczeniem francuskich pielgrzymów, którzy przyjadą na Światowe
Dni Młodzieży i będą nocowali przez tydzień w Szkole Podstawowej w
Antolce. Strażacy rozpisują dyżury nocne poszczególnych drużyn, jakie
mają czuwać nad bezpieczeństwem gości od 22 do 6 rano.
Najpierw
załatwiono kwestie związane z dożynkami, które w tym roku
przygotowują wspólnie KGW w Mianocicach oraz KGW w Rzędowicach.
Te koła wystąpią pierwsze, prezentując tradycyjne przyśpiewki. W
losowaniu kolejne miejsce przypadło paniom z Książa Wielkiego, potem
zaśpiewają Łazy, Konaszówka, Książ Mały, Tochołów i tak dalej. –
Proszę posprawdzać swoje krakowskie stroje, czy je mole nie zjadły –
zażartował wójt Marek Szopa. A panie odpowiedziały chórem, że te
stroje są w ciągłym ruchu, więc o molach nie ma mowy.
Pielgrzymi przyjadą w najbliższy poniedziałek wieczorem. KGW
Antolka i KGW Tochołów będą przygotowywały im śniadania (odpłatnie,
bo na to parafia ma pieniądze). Natomiast nieodpłatnie, powodowane
odruchem polskiej gościnności, wszystkie koła gospodyń postanowiły
upiec na powitanie gości tradycyjne placki: serniki oraz szarlotki. Tu
dodajmy, iż nasi strażacy także będą pełnili dyżury nocne w Antolce
honorowo, czyli za darmo.

W Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się narada w sprawie
koordynacji pobytu pielgrzymów w powiecie miechowskim w czasie
tegorocznych 31 Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w
Krakowie pomiędzy 25 a 31 lipca. Organizatorem spotkania był Referat
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Zarządzania Kryzysowego działający w urzędzie pod kierownictwem
Wieńczysława Perka. Naradzie przewodniczyła sekretarz powiatu Maria
Sztuk.
Uczestnikami,
oprócz
pracowników
starostwa,
byli
przedstawiciele służb powiatowych (Policji, Straży Pożarnej) i inspekcji
(Sanepidu), urzędów gmin zajmujący się zarządzaniem kryzysowym,
Szpitala św. Anny i Straży Miejskiej.
Uczestnicy omówili listę potencjalnych zagrożeń, sformułowanych w 33
modułach tematycznych. Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego,
działania
dezinformacyjne,
usuwanie
skutków
wypadku
komunikacyjnego,
zagrożenie
chemiczne,
brak
zasilania
energetycznego czy też awaria systemu łączności to tylko przykłady
zdarzeń, które pozwoliły uczestnikom narady omówić sposoby
przeciwdziałania lub likwidacji niepożądanych sytuacji. Część z nich
może wprawdzie wydarzyć się poza miejscem głównych uroczystości,
ale każde zdarzenie, bez względu na lokalizację, będzie wymagało
profesjonalnego zabezpieczenia pielgrzymów. Lista potencjalnych
zagrożeń została opracowana przez Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na bazie
doświadczeń pozyskanych od organizatorów poprzednich wielkich
imprez masowych, m.in. wizyt papieskich w Polsce czy też poprzednich
ŚDM w innych państwach. Jak zgodnie zauważono, kluczem do
zapewnienia sprawnej logistyki tej wielkiej światowej imprezy, a
szczególnie jej bezpieczeństwa, będzie skuteczna współpraca i
koordynacja wszystkich współorganizatorów, odpowiedzialnych służb i
inspekcji na wszystkich szczeblach. Niebagatelne znaczenie będzie
miał właściwy przepływ informacji. Przewiduje się, że w ramach
spotkań w Małopolsce z papieżem Franciszkiem I, z końcem lipca br. w
powiecie miechowskim będzie goszczonych co najmniej 4 tysiące
pielgrzymów.

10 lipiec 2016r.

W

słoneczną niedzielę 10 lipca 2016 roku na stadionie
„Jastrzębca” w Książu Wielkim rozegrano gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Zmierzyło się w nich 10 jednostek, w
tym 2 kobiece. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zmagań
czuwał przewodniczący komisji sędziowskiej mł. asp. Sebastian Kita
oraz wójt Marek Szopa.
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Druhowie zmierzyli się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej
7 x 50 metrów z przeszkodami oraz tzw. „bojówce”. Oczywiście nie
mogło również zabraknąć licznie zgromadzonych kibiców – rodzin,
przyjaciół i sympatyków ochotników. Zmaganiom towarzyszyło wiele
emocji. Strażacy z dużym zaangażowaniem rywalizowali ze swoimi
kolegami i koleżankami z innych jednostek OSP. Po zawodach niektórzy
swój zapał musieli ostudzić w zbiorniku na wodę potrzebnym do
zmagań.

Fot. Marek Szopa, Kita Sebastian, Kazimierz Kamiński
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Po dwugodzinnych emocjach przyszedł czas na rozstrzygnięcie, którego
dokonali: wójt Marek Szopa, komendant Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie – Grzegorz Kosiński oraz
główny sędzia – Sebastian Kita.

27.07.2016r.

Akcja OSP w gaszeniu płonącej karetki Pogotowia
Ratunkowego na E-7 w Antolce.

Dożynki Gminne 2016rok- Książ Wielki.
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21 sierpnia 2016r.Cztery

osoby zostały ranne w wypadku, do

którego doszło przed godziną 19 w Książu Wielkim. Kierowcy
podróżujący krajową "siódemką" na odcinku Kraków-Kielce napotykali
przez kilka godzina na utrudnienia w ruchu.

20.08 2016r .ok. godz. 17:24 na drodze powiatowej w Książu Małym
doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym.
Ranna została jedna osoba podróżująca pojazdem osobowym, zabrana
przez ZRM do Szpitala w Miechowie. W akcji brały udział: JRG Miechów,
OSP Książ Wielki, Policja, ZRM.

25.08.2016 r. Ślub strażaka OSP Książ Wielki Marcina Szecówki.
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26.08.2016r.
Pomoc strażaków OSP w poszukiwaniu
okolicach Moczydła.

osoby zagubionej

w lesie w

11.11.2016r.
11 listopada 2016 r. cała Polska obchodziła Święto Niepodległości.
Obchody w gminie Książ Wielki rozpoczęła Msza św. odprawiona w
kościele pw. św. Wojciecha przez proboszcza miejscowej parafii ks.
dziekana Edwarda Nowaka, który dziękował Bogu za dar odzyskanej
przed 98. laty wolności. Prosił Najwyższego o rządy nad krajem
mądrych i dobrych ludzi, byśmy zgodnie, w jedności i pokoju budowali
nasz wspólny dom – Ojczyznę. Celebrans polecał również modlitwie
dyrekcję, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. ppłk. Juliana
Malinowskiego, bowiem tego dnia placówka także obchodziła swoje
święto. W homilii ks. Wojciech Piątkowski wspominał z wdzięcznością
każdego ojca i matkę polskiej ziemi, którzy wzrastali w uczciwości,
dobroci, szacunku dla innych. To oni sprawili, że w kluczowych
momentach i chwilach pełnych dramatów, nasz naród przetrwał. Także
wówczas, gdy przyszła ogromnie ciemna i długa noc niewoli, która
trwała 123 lata, kiedy wymazano imię Polski z mapy Europy. Po Mszy
św.

uczestnicy

uroczystości

wraz

z

pocztami

sztandarowymi

strażaków, szkół oraz różnych organizacji, w asyście miejscowej
orkiestry dętej prowadzonej przez Mirosława Czekaja przemaszerowali
pod pomnik ofiar II wojny światowej, by złożyć hołd poległym w obronie
Ojczyzny.

Kwiaty

oprócz

młodzieży

i

przedstawicieli

władz

samorządowych składała Maria Płonczyńska – prezes miejscowego
Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej.
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6.12.2016r.
Książ Wielki. Nie będzie wyprzedzania na „zakręcie śmierci” .

18.12.2016r. Akcja gaśnicza OSP –pożar komina domu w Trzonowie.
30.12.2016 do 31.01.2017r. Dyżury i wykonywanie nasączania mat
rozłożonych na drogach w promieniu 3km od Książa Wielkiego w
związku z epidemią ptasiej grypy.
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Grudzień 2016r.

T

rwa odbiór techniczny nowej części remizy, jaką kosztem pół
miliona zł wybudowano obok starego gmachu. Na parterze jest
obszerny, podwójny garaż oraz pomieszczenia na sprzęt i
zaplecze socjalne dla strażaków. Na piętrze urządzono dwa pokoje od
frontu oraz dużą salę od podwórka wraz z kuchnią i zapleczem
sanitarnym. Pomieszczenia doświetlają okna dachowe, więc są nie
tylko przestronne ale i widne. Budowę obiektu od fundamentów po
prace wykończeniowe prowadziła miejscowa firma „Maja” Krzysztofa
Goli. Garaż na parterze. Będzie tu stał wóz bojowy straży oraz karetka
pogotowia
dyżurujących
ratowników.
Wszystkie
zauważone
niedociągnięcia omawiali na miejscu: prezes OSP w Książu Wielkim
Kazimierz Kamiński, wójt Marek Szopa i wykonawca Krzysztof Gola .
Pomieszczenia przeznaczone na sprzęt i zaplecze socjalne.
Zaplecze socjalne mieści nie tylko sanitariat, kabinę prysznicową i
pralnię. Tu także zainstalowano wysokiej klasy piec gazowy
ogrzewający cały budynek i zapewniający dopływ ciepłej wody. Może
też temu służyć, widoczny z lewej strony bojler elektryczny. Po tych
schodach, wyłożonych jak wszystkie podłogi gustownymi kafelkami,
wchodzimy na piętro.

07.01.2017r.

Zderzenie dwóch samochodów na trasie E-7 w Książu
Wielkim .OSP zabezpieczało miejsce wypadku.
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2017.01.08

Ok

godz.

0:02

miał miejsce pożar dachu na budynku mieszkalno – gospodarczym w
Przybysławicach

(gmina

Kozłów).

W chwili

przybycia pierwszych

zastępów jednostek ochrony p.poż. pożar dachu był bardzo rozwinięty.
Mieszkańcy opuścili obiekt przed przybyciem straży pożarnej. Nikt nie
odniósł obrażeń. Strażacy podjęli działania gaśnicze z podnośnika
hydraulicznego

i

wewnątrz

obiektu.

Równocześnie

prowadzili

ewakuację trzody chlewnej. Działania do godz. 5:30 prowadzili strażacy
JRG Miechów, OSP Książ Wielki, OSP Charsznica i OSP Bukowska Wola.

02.02.2017r.

Nocna akcja przy gaszeniu pożaru stodoły w Książu

Wielkim.

07.02.2017r. Akcja OSP w siłowym wejściu do zamkniętego domu w
Książu

Małym

na

pomoc
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uwięzionej

osobie.

D

ruhowie z OSP w Książu Wielkim, jako jedyni w Gminie podjęli
się trudnego i odpowiedzialnego obowiązku funkcjonowania w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zaliczyli też
najwięcej wyjazdów bojowych ze wszystkich strażackich drużyn
ochotniczych w całym powiecie miechowskim. – Gratulujemy wam!
Jesteście prawdziwą wizytówką naszej Gminy i Powiatu – podkreślali
zgodnie: wójt Marek Szopa, przewodniczący Rady Henryk Huma oraz
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP, st. kpt. Artur Zieliński
(kolejno na zdjęciu). Nic więc dziwnego, że dotychczasowy zarząd OSP
otrzymał na zebraniu w minioną sobotę absolutorium oraz został
wybrany na kolejną kadencję.

Prezesem zarządu wybrano ponownie Kazimierza Kamińskiego,





naczelnikiem – Franciszka Portkę,
skarbnikiem – Adama Kamińskiego,
sekretarzem – Tomasza Janusa,
a gospodarzem remizy – Mariana Dorobę.
Ponadto w skład zarządu weszli dwaj członkowie: Marcin
Kamiński i Marcin Szecówka. Nasza straż wiele zawdzięcza
braciom Kamińskim. I w działaniach bojowych, i w działalności
gospodarczej, czy ekonomicznej tak jak teraz, kiedy budujemy
nowy obiekt i trzeba odpowiedzialnie obracać setkami tysięcy
złotych. Jak sprawdziliśmy, cała dokumentacja jest prowadzona
bez zastrzeżeń – stwierdził były i obecny przewodniczący komisji
rewizyjnej, Andrzej Sadowski. Czasami mieliśmy różne zdania co
do szczegółów budowy nowej remizy w Książu Wielkim, ale
zawsze znajdowaliśmy kompromisowe rozwiązanie, tak aby
służyła ona i strażakom, i pogotowiu ratunkowemu, i
mieszkańcom. Gmina w 2015 roku przekazała na tę inwestycję
360 tys. zł. W tym roku doda jeszcze 180 tys. zł. Wszystko byłoby
już ukończone, gdyby nie problemy z podłączeniem gazu i
uruchomieniem kotłowni – poinformował wójt Marek Szopa.
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Strażacy z Książa Wielkiego, których jest w drużynie 24,
brali udział w minionym roku aż w 144 wyjazdach, z czego 58 do
pożarów, a 65 do zagrożeń miejscowych, głównie wypadków
drogowych. Ich największym problemem jest brak jakichkolwiek
ulg dla strażaków ochotników, uczestniczących w akcjach.
Nawet jak ratują ludzkie życie oraz mienie przez całą noc, to nie
przysługuje im żadne zwolnienie i rano muszą być w pracy. Jest
to więc prawdziwie społeczna pasja, bo pieniądze przekazywane
z Komendy Wojewódzkiej PSP na działalność w ramach
Krajowego
Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
wystarczają
zaledwie na pokrycie kosztów paliwa dla wozów bojowych.
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Fot. Adam Kamiński, Kazimierz Kamiński, Franciszek Portka

Fot. Adam Kamiński

Fot. Marcin Szecówka
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Fot. Portka Franciszek

Fot. Kazimierz Kamiński

Fot. Marcin Kamiński
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Fot. Mariusz Chuma

11 marzec 2017r.

Ż

adna
drużyna
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
powiecie
miechowskim nie uczestniczyła w tylu akcjach co druhowie z
Książa Wielkiego. W roku 2016 wyjeżdżali aż 117 razy! Średnio co
trzeci dzień. I to bynajmniej nie w celach gospodarczych czy
szkoleniowych, ale na ratunek. Podkreślali te fakty, składając
strażakom gratulacje i podziękowania, wójt Marek Szopa oraz zastępca
komendanta powiatowego PSP w Miechowie, młodszy brygadier
Mirosław Pogoń. A wszyscy druhowie, obecni na zebraniu
sprawozdawczym, jakie odbyło się w sobotę, 11 marca, jednogłośnie
udzielili swojemu zarządowi absolutorium.
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Na zdjęciu stoją kolejno od lewej w górnym rzędzie: Adam Kamiński, Marian Doroba,
Kazimierz Kamiński, Franciszek Portka, wójt Marek Szopa, radna Małgorzata Rosół, komendant
Mirosław Pogoń, Andrzej Sadowski, Marian Nowak. Dolny rząd: Marcin Szecówka, Łukasz
Koperkiewicz, Grzegorz Szyniec, Robert Szyniec, Tomasz Janus, Mariusz Chuma, Marcin Kamiński.

D

rużyna OSP w Książu Wielkim liczy aktualnie 23 członków
czynnych i jednego wspierającego. Jako jedyna w naszej Gminie
należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wiążą
się z tym niełatwe obowiązki częstych wyjazdów i czasami
długotrwałych, męczących akcji, po których strażakom ochotnikom nie
przysługuje zwolnienie od pracy zawodowej. Stąd w dyskusji wysuwano
po raz kolejny postulaty, by tutejsza OSP miała charakter półzawodowy,
czyli przynajmniej kierowców wozów bojowych na etatach, więc
dyżurujących stale w remizie.
Uczynienie z OSP w Książu Wielkim
drużyny półzawodowej to zadanie, o którego realizację zabiegam od lat.
I nie przestanę aż do skutku. W ratowaniu ludzkiego życia czy majątku,
przeszkodą nie mogą być zbyt małe fundusze przeznaczane centralnie
na utrzymanie straży. Obecnie o skuteczności akcji decydują minuty
albo nawet sekundy. A nasi druhowie są na miejscu – stwierdził wójt
Marek Szopa.

01 sierpnia 2017 | 09:14
Trzy samochody osobowe zderzyły się we wtorek rano na krajowej
"siódemce". Dwie osoby zostały ranne. Droga łącząca Kraków z
Warszawą była całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło w
miejscowości Książ Wielki po godz. 8. Droga już została odblokowana.

08 marzec 2017r.

W

gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, jakie odbyły się 8 marca w remizie OSP w Książu
Wielkim, wystartowało pięć zespołów uczniowskich: trzy z
podstawówek i po jednej z Gimnazjum oraz Zespołu Szkół na Zamku.
Pisemne testy miały trzy stopnie trudności. Najłatwiejszy, ten dla
uczniów szkoły podstawowej, wcale nie był taki prosty. Tym bardziej, iż
pisano go pod czujnym okiem szefa gminnych strażaków Kazimierza
Kamińskiego (na zdjęciu w mundurze galowym) i st. kapitana Artura
Zielińskiego (w mundurze polowym) z PSP w Miechowie. Warto samemu
sprawdzić swoją, pożarniczą wiedzę. Dlatego publikujemy dalej kilka z
20. pytań, na które zwycięzcy eliminacji (tabela wyników poniżej)
podali w komplecie prawidłowe odpowiedzi.
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Fot. Komisja konkursowa Kazimierz Kamiński i Zieliński Artur
XL Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” z
2017r. - wyniki
Szkoły Podstawowe
L.P.
1.
2.
3.

Imię i Nazwisko
Julia Gniewek
Anna Brzeszcz
Agnieszka
Szwaczka

Miejsce
I
II
III

Nazwa Szkoły
S.P. Antolka
S.P. Książ Mały
S.P. Książ Mały

Gimnazjum w Książu Wielkim
L.P.
1.
2.
3.

Imię i Nazwisko
Renata Gębka
Klaudia Szymczyk
Wiktoria Gąsior

Miejsce
I
II
III

Nazwa Szkoły
Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum

Zespół Szkół w Książu Wielkim
L.P.
1.
2.

Imię i Nazwisko
Weronika Pachół
Patryk
Dziubdziela

Miejsce
I
II

Nazwa Szkoły
Z.S. Książ Wielki
Z.S. Książ Wielki

3.

Janusz Migas

III

Z.S. Książ Wielki

25 kwietnia 2017r.
O godz. 12:23 miał miejsce pożar budynku inwentarskiego i stodoły w
miejscowości Wolica gmina Kozłów. Z chwilą przybycia na miejsce
straży pożarnej ogniem objęta była całkowicie stodoła i dach budynku
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inwentarskiego. Bezpośrednio zagrożony był budynek mieszkalny i
stodoła na sąsiedniej posesji . Ewakuowano kilkadziesiąt sztuk bydła
domowego z budynku inwentarskiego. Kilkanaście krów, które były w
wydzielonej części stodoły nie udało się uratować – spłonęły w pożarze.
Strażacy skierowali linie gaśnicze z wodą w obronie na budynek
mieszkalny, sąsiednią stodołę oraz linie gaśnicze w natarciu na palącą
się stodołę i dach budynku inwentarskiego. Pożar zlokalizowano i
ugaszono całkowicie. W działaniach trwających ponad 6 godzin brały
udział 4 zastępy z JRG Miechów oraz jednostki OSP z Książa Wielkiego,
Wierzbicy, Charsznicy, Kaliny Wielkiej i Bukowskiej Woli.

Strażacy kierują słowa podziękowania dla właściciela i wszystkich
ludzi, którzy pomagali w akcji ratowniczo – gaśniczej, m.in za
udostępniony sprzęt rolniczy wykorzystany do wywożenia spalonej
słomy i siana.

N

a sesji Rady Gminy w czwartek 27 kwietnia 2017 r. przy okazji
udzielania dotacji gminnej dla strażaków ochotników z gminy
Książ Wielki na zakup mundurów, wójt Marek Szopa wyrażał
obawy co do przyszłości jednostek OSP, zwłaszcza będących w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Temat poruszony został
przez włodarza gminy również w kontekście pożaru w Wolicy, gdzie w
jego ocenie jedną z aktywniejszych jednostek była OSP Książ Wielki
działająca właśnie w ramach KSRG. Na wspomniane mundury
ksiąskiemu samorządowi udało się pozyskać fundusze z firm
ubezpieczeniowych, które po raz ostatni rozdysponowuje Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Rządzący chcą, by od lipca 2017 roku,
pulę pieniędzy dla ochotników rozdzielała Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej, a nie jak dotychczas ZOSP, którego
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prezesem jest Waldemar Pawlak. Z Komendy Głównej PSP pieniądze
będą płynąć dalej przez komendy wojewódzkie i powiatowe. Jak
informował wójt Szopa, już od lipca zeszłego roku dysponentem
środków na jednostki będące w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym jest Komenda Główna PSP, a był do tej pory ZOSP. - Co z

tego wszystkiego dalej wyjdzie, nie wiem. Bardzo niebezpieczne wyszły
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w
sprawie
dofinansowania straży w KSRG – ocenił wójt Książa Wielkiego. Ukazał
się wykaz sprzętu, który jednostki OSP mogą kupować. Na liście
znajdują się takie akcesoria jak np. łopata, kilof, młot, tłumica…
Natomiast nie ma na niej ubrania bojowego, czy też pompy…Nowy
system finansowania nie podoba się nie tylko wójtowi, ale też m.in.
komendantowi jednostki z Książa Wielkiego zrzeszonej w KSRG –
Kazimierzowi Kamińskiemu. Nie dość, że na działalność w 2017 roku z
Krajowego Systemu otrzymał kwotę 2,9 tys. zł, to zmuszany jest do
kupowania określonych rzeczy z listy, które mu są zbędne.

Fot. Wójt Gminy Książ Wielki – Marek Szopa

– Podejrzewam, że to wszystko się zawali – kreślił wójt czarny
scenariusz dla jednostek OSP. Wracając do pożaru w Wolicy (gmina
Kozłów), zauważył iż jednostka z Książa działała tam w ramach budżetu
jego gminy. – To my płacimy, że oni tam pojechali, za ich wyposażenie,

usprzętowienie, środki bezpieczeństwa. Do tej pory było to tolerowane
po przyjacielsku, ale finansowanie jednostek z KSRG było w miarę
rozsądne – podkreślał gospodarz samorządu. Nie były to duże pieniądze
– 4 – 6 tys. zł rocznie, ale przeznaczane były na zakup sprzętu, który
jednostka potrzebuje w danym momencie. Nie wyobrażam sobie
utrzymywania z budżetu gminy jednostki tylko po to, żeby strażacy
zawodowi mieli ludzi do roboty – skwitował stanowczo Marek Szopa.
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Wójta niepokoi także wiekowość strażaków ochotników. Ci którzy
wyjeżdżają do akcji z Książa Wielkiego w większości liczą sobie ponad
60 ,a nawet 68 lat. Tych młodszych jest niewiele, ponieważ pracują, a
wieczorami chcą spędzać czas z rodzinami. Okazuje się, iż kierowca
wozu bojowego z Książa Wielkiego – Adam Kamiński – ma już 65 lat.
Niedługo przepisy nie pozwolą mu wyjeżdżać do akcji z racji
przekroczenia limitu wieku.
3 Maja 2017r. Święto Strażaka – uroczystości odbyły się w Książu
Małym przy udziale 10 jednostek OSP z Gminy Książ Wielki.

Fot. K.Kamiński i F. Portka

Fot. K. Kamiński i Marcin Szecówka

O8.05.2017

W

poniedziałek 8 maja 2017 r. na drodze krajowej nr 7 w Cisiej
Woli około godz. 9:45 jadący w stronę Krakowa osobowym
Mercedesem, 58-letni mieszkaniec gminy Książ Wielki, uderzył
w samochód ciężarowy, który chwilę wcześniej zatrzymał się na drodze
z powodu awarii. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi, nikt nie odniósł
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poważniejszych obrażeń. Sprawca kolizji, kierowca mercedesa został
ukarany mandatem.

Lipiec 2017r.Zawody sportowo-pożarnicze w Książu Wielkim

Fot. Od prawej Grzegorz Kosiński Komendant PSP w Miechowie, K. Kamiński

Fot.K. Kamiński i Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa
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01 sierpnia 2017 | 09:14
Trzy samochody osobowe zderzyły się we wtorek rano na krajowej
"siódemce". Dwie osoby zostały ranne. Droga łącząca Kraków z
Warszawą była całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło w
miejscowości Książ Wielki po godz. 8:00 OSP w Książu Wielkim
zabezpieczało miejsce wypadku.
15.08.2017r. Dożynki gminne w Książu Wielkim. OSP z Książa Wielkiego
zabezpiecza imprezę .
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15 .10.2017r.

X

VI

Pielgrzymka

Strażaków

Województwa

Małopolskiego

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Poczet sztandarowy OSP Książ Wielki
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Fot. Kazimierz Kamiński w orszaku strażaków składających dary ołtarza –Obraz witraż-Madonna
–prof. Wincentego Kućmy.

11-11-2017 Rok Uroczyste obchody 100 –Lecia
Wielkim
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OSP w Książu

O

P

rkiestra Dęta „Zorza” w Książu
Wielkim w lata 1909-2017
Założycielem i organizatorem Orkiestry Dętej w Książu
Wielkim był 1909r. Antoni Imiela.

ochodził z Żarnik w powiecie stopnickim, ur. 28.05.1874r. w
rodzinie chłopskiej .Po ukończeniu Seminarium w Jędrzejowie,
kształcił się jeszcze przez trzy lata w szkole muzycznej w

Warszawie, gdzie zdobył kwalifikacje nauczyciela muzyki i śpiewu. Był
doświadczonym pedagogiem

kiedy przybył do Książa Wielkiego w

1907r. Pracował w Lubochni koło Rawy gdzie był założycielem
i dyrygentem

orkiestry. Po jedenastu latach pracy pod naciskiem

władz zaborczych musiał opuścić Lubochnię. Prześladowany przez
żandarmerię carską nie mógł pracować w szkolnictwie rządowym.
A. Imiela rozpoczynając pracę w Książu Wielkim w prywatnej szkole
elementarnej przy ulicy Mikołaja Morawca, nie poprzestał tylko na
pracy

w

szkole

ale

jednocześnie

rozwinął

szeroką

działalność

kulturalną wśród mieszkańców. Jego szlachetna inicjatywa
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w pracy

społecznej objęła

nie tylko Książ Wielki, ale i okoliczne wsie.

Kandydatów do organizowanej orkiestry dętej było wielu. Niektórzy z
nich

odznaczali

zdolnościami

się

nie

muzycznymi.

tylko

wielkim

Nie

było

też

zapałem

ale

trudności

ze

i

dużymi

zdobyciem

instrumentów. Rodzice chętnych muzykantów złożyli na ten cel po 10
rubli. Datki od rodziców szły tym chętniej, gdyż Imiela oświadczył, że
młodzi muzykanci będą wkrótce grali na uroczystościach kościelnych.
W trzy miesiące po założeniu młoda orkiestra debiutowała w kościele
na pasterce. Zespół wielko-ksiąskiej orkiestry liczył na początku
swojego istnienia 24 osoby. Wielki entuzjazm pozwolił w krótkim czasie
opracować
ludowych

znaczny
i

repertuar

melodii

pieśni

tanecznych.

patriotycznych,
Na

zakup

kościelnych,

instrumentów

w

Częstochowskiej firmie „Malko” oprócz darowizn rodziców zaciągnięto
pożyczkę, którą należało spłacać. Ze spłatą nie było trudności, gdyż
wielko-ksiąska orkiestra cieszyła się wielką popularnością. Występami
w

powiecie

miechowskim,

jędrzejowskim,

pińczowskim,

włoszczowskim zdobywali zasłużone oklaski i fundusze. Aby pokrzepić
ducha polskości w narodzie, zespół muzyczny
nigdy nie zapominał

w czasie występów

o wplataniu do granego repertuaru

melodii

patriotycznych. Najczęściej jednak orkiestra przynosiła kulturalną
rozrywkę tutejszym mieszkańcom, występując na zabawach ludowych
jakie organizowano koło pałacu na Mirowie. Pierwszy skład orkiestry
dętej w Książu Wielkim w 1909r.
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Imiela Antoni- dyrygent



Kucharski Franciszek-pikolka



Dudek Ludwik z Konaszówki- flet



Ptak Andrzej z Częstoszowic- klarnet



Szuma Andrzej- klarnet I



Mickoś Jan- klarnet II



Nowak Wojciech z Konaszówki –kornet



Bździon Józef z Wolicy-kornet



Dudek Józef z Konaszówki-tenor I



Koper Jan z Konaszówki –kornet



Szuma Franciszek z Konaszówki-waltornia I



Łękawski Józef-waltornia



Dudek Andrzej z Częstoszowic-tenorII



Szuma Jan-bas B



Garbarz Wincenty z Konaszówki –bas S



Duda Jan z Konaszówki-bęben

Orkiestra

i

zespół

dramatyczny

w

strojach

do

przedstawienia

„Łobzowianie” wg Anczyca. W środku założyciel obydwu zespołów
Antoni Imiela. Fot. St. Stanecki z Kielc z 1909r.
Antoni Imiela wykształcił swojego następcę – dyrygenta, został nim
Ptak Andrzej z Częstoszowic. Kiedy A.

Imiela w 1912 roku po

zamknięciu prywatnej szkoły dr. Zasuchy prześladowany przez władze

191

carskie

opuszcza Książ Wielki, pozostawił A. Ptakowi niepisany

testament, że nie wolno mu zmarnować orkiestry, że przez całe życie
ma służyć sprawie społecznej, przez szerzenie kultury muzycznej na
terenie Książa Wielkiego. Andrzej Ptak pozostał wierny przyrzeczeniom
złożonym

mistrzowi.

Wszystkim

członkom

orkiestry

zawsze

przyświecała piękna zasada, że dopiero wtedy można opuścić jej
szeregi , gdy już sił nie starcza.

W

latach dwudziestych kiedy naczelnikiem Straży Pożarnej
Ochotniczej w Książu Wielkim był Walery Kalafarski
orkiestra weszła w skład

skład osobowy straży

drużyny SPO. Powiększył się

i występami na różnych uroczystościach czy

zabawach orkiestra zaznaczała swoje istnienie .
W 1932 roku skład osobowy orkiestry:
Ptak Andrzej z Częstoszowic
Dudek Ludwik z Konaszówki
Szuma Andrzej z Konaszówki
Stępień Stanisław,
Wrzesień Wojciech z Podbrzezia ,
Maśląg Kazimierz z Konaszówki,
Szuma Jan,
Dudek Ignacy,
Szuma Franciszek z Konaszówki,
Ptak Ignacy,
Ptak Roman s. Ignacego
Tabor Bolesław z Częstoszowic,
Gajos Stanisław s. Franciszka z Częstoszowic,
Duda Walenty z Konaszówki,
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Fot. Lata przed II wojna światową. Stoją od lewej: Nowak Jan-flet, Garbarz Marian, Gawęcki
Ryszard, Antoni Imiela z żoną ( założyciel orkiestry) z tyłu z basem Suma Julian. Od prawej Duda
Jan, Mickoś Marian, Ptak Andrzej ( dyrygent) , Suma Andrzej, Zębala Michał, Bździon Józef, Ptak
Józef–syn

18 czerwiec 1939 rok.

U

stóp Jasnej Góry - Pielgrzymi i Orkiestra Dęta z Książa
Wielkiego.

Gazeta - Życie Strażackie nr 6-7 z 1939r. opisuje:

„W dniu 18 czerwca 1939 r. ze wszystkich stron polski przybyła brać
strażacka do Częstochowy, aby Najświętszej Matce Boskiej, panującej w Jasnogórskim
Cudownym Obrazie złożyć w pokornym hołdzie votum i ślubowanie oraz wspólnie jedność
strażacką pokrzepić. Już na dzień przedtem w sobotę 17 czerwca zaczęły ściągać do Częstochowy
tłumne rzesze strażackie. Przybyło dziewięć pociągów specjalnych w tym 2 z województwa
kieleckiego , zjeżdżali się zewsząd strażacy pociągami , samochodami, furmankami, rowerami lub
szli w zwartych kolumnach z najbliższych okolic. Do późnej nocy fala za falą szły tłumy
strażaków do tronu Najświętszej panny Marii, gromadząc z górą 15 tysięcy strażaków na Wielki
Zjazd Straży Pożarnej w Częstochowie.
Od wczesnego ranka w niedzielę, zanim zabrzmiała pobudka, brać strażacka spowiadała się przy
licznych konfesjonałach, cisnęła się do kaplicy z Cudownym Obrazem. Punktualnie o godz.7 m.30
zarządzono zbiórki grupami, które przy dźwiękach orkiestr udały się na plac pod szczyt Bazyliki
Jasnogórskiej, gdzie ustawiły się wg kolejności przybycia w kolumnach ósemkowych na czele ze
sztandarami i orkiestrami. W blaskach słońca lśniły się srebrne i złote hełmy niby pomarszczona,
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drgająca światłem powierzchnia wielkiego jeziora. O godz. 8:30 jednocześnie przybyła na Jasną
Górę strażacka kompania honorowa z ryngrafem-votum, która ustawiła się na wałach
klasztornych przed ołtarzem. O godz. 8:50 komendanci grup wojewódzkich złożyli raport
komendantowi Zjazdu insp. Józefowi Plebankowi. Na plac przybył Delegat Rządu w Związku
Straży Poż. R.P. Dyrektor Biura Wojskowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych p. Ppłk.
Antoni Wyszyński, który w obecności Prezesa Związku Druha Wojciecha Gołuchowskiego
i Naczelnego Inspektora p. Józefa Milewskiego odebrał raport od Komendanta Zjazdu i dokonał
przeglądu uszeregowanych oddziałów strażackich. W imieniu władz wojskowych raport od
komendanta Zjazdu przyjął p. gen. Dyw. Gąsiorowski z Częstochowy. Po dokonaniu przeglądu,
przedstawiciele władz wojskowych, rządowych i Związku zajęli przygotowane miejsca na podium
przy ołtarzu zbudowanym na wałach. Na środku podium stanęli strażacy z ryngrafem obok nich
strażak z aktem ofiarowania ryngrafu ,umieszczonym w artystycznie wykonanym futerale.
Punktualnie o godz. 10 rozległy się dźwięki intrady ,która grana jest zwykle w kaplicy przy
odsłonięciu Cudownego obrazu , a którą po raz pierwszy dla uświetnienia naszej uroczystości
wykonana została przez Braci Zakonu O.O. Paulinów ze szczytu Bazyliki. Podniosłym
przemówieniem przez megafony powitał strażaków Przeor Jasnej Góry O. Norbert Motylewski.
Pontyfikalną Mszę św. Celebrował J.E.Ks. Biskup-Sufragan A. Zimniak w asyście duchowieństwa.
Do mszy św. Służyli strażacy. Podczas nabożeństwa zgromadzone rzesze strażactwa przy wtórze
orkiestry strażackiej odśpiewały pieśni religijne pod kierownictwem członka zarządu OSP
Częstochowa prof. E. Mąkoszy. Po mszy św. J.E. Ks. Biskup wygłosił do Straży ze stopni ołtarza
przez megafony piękną przemowę . Następnie druh Prezes W. Gołuchowski odczytał akt złożenia
przez strażactwo polskie na Jasnej Górze ryngrafu jako Votum dla Królowej Korony Polskiej od
14355 straży pożarnych , zrzeszonych w Związku Straży Pożarnych R.P. , artystycznie wykonany
na pergaminie , który został złożony do artystycznie wykonanego z brązu futerału. Po czym J.E.
Ks. Biskup w asyście duchowieństwa dokonał poświęcenia ryngrafu. Z kolei nastąpił najbardziej
podniosły moment uroczystości . Przez megafony rozlega się rozkaz „ Do ślubowania „ podnosi
się kilkanaście tysięcy rąk . Ojciec Bonawentura Nipocki, kustosz Bazyliki Jasnogórskiej , odczytuje
głośno rotę ślubowania . Wyraz za wyrazem powtarzają tysięczne rzesze. Na twarzach strażaków
widać głębokie wzruszenie. Po złożeniu ślubowania , rozległ się potężny hymn ”Boże coś Polskę” ,
śpiewany przez wszystkich uczestników. W tym czasie Kompania honorowa z poświęconym
ryngrafem udała się do kaplicy a z nią przedstawiciele władz i starszyzna strażacka. W Kaplicy
pod Cudownym Obrazem Druh Prezes Gołuchowski wręczył ryngraf O. Przeorowi, który ustawił
go na ołtarzu. Obok złożony został akt w futerale. Wszyscy klękają i chórem śpiewają „ Pod Twoją
Obronę”. O godz. 12-tej w południe , ściśle wg programu Zjazdu rozpoczęła się defilada na Placu
Pierackiego, którą prowadził komendant Zjazdu inspektor J. Plebanek. Defiladę przyjmowali
przedstawiciele władz…Wzdłuż Alei Marii Panny zgromadziły się wielotysięczne tłumy
publiczności , wśród których wielu było członków rodzin strażaków biorących udział w defiladzie
oraz strażacy nieumundurowani. Na czele defilady kroczyła wielka grupa Kieleckiego Okręgu
Wojewódzkiego około 3000 ludzi staże powiatów : będzińskiego stopnickiego, częstochowskiego,
kieleckiego, jędrzejowskiego, kozienickiego, miechowskiego, olkuskiego, iłżeckiego,
włoszczowskiego i zawierciańskiego z 59 sztandarami i 11 orkiestrami. Za grupą kielecką
maszerowały
grupy : okręgu warszawskiego, wołyńskiego, krakowskiego, łódzkiego,
pomorskiego, poznańskiego i śląskiego. Defiladę zamknęły samochody Częstochowskiej OSP. W
defiladzie wzięło udział 8.000 umundurowanych bojowo strażaków w tym 300 druhen
umundurowanych. W godzinach popołudniowych strażacy grupami pod kierownictwem
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specjalnie powołanych przewodników zwiedzali Klasztor Jasnogórski. Organizacja Zjazdu była
znakomita. Wzorowy porządek i punktualność w czasie zjazdu w jakim odbyły się wszystkie
punkty przewidziane programem w dużej mierze były zasługą oficerów przydzielonych do
Komendanta Zjazdu, którzy współdziałali rzetelnie i z pełnym poświęceniem. Strona technicznoorganizacyjna zjazdu przypadła w udziale Kieleckiemu Okręgowi Wojewódzkiemu i Straży
Częstochowskiej.
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Fot. Grupa pielgrzymów w Częstochowie z Orkiestrą Dętą z Książa Wielkiego – 18 czerwiec
1939r.
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Fot. Rok 1957.Od lewej Gawęcki Ryszard, Pitracha Zbigniew, Na bębnie grał Gawęcki Ludwik,
Partyka Ryszard, Chmera Jerzy . Jako słuchacz Kmera Kazimierz z synkiem Krzyśkiem.

Fot. Rok 1966. O lewej Gawęcki Ludwik , Garbarz Marian( klarnet), Suma Andrzej, Ptak
Stanisław, Ptak Andrzej, Partyka Ryszard, Mickoś Marian, Lek. Nikliński Alfred, W głębi z basem Ptak
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W

Fot. Gawęcki Ludwik , Partyka Ryszard, Garbarz Marian
4 .X.1959roku odbył się jubileusz 50-lecia orkiestry.
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Fot. Karta z Kroniki Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim
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Fot. 1962rok. Od lewej siedzą : Mickoś Marian, Suma Andrzej, Imiela Antoni, Ptak Andrzej,
Madejski Edmund -Dyr. LO .W drugim rzędzie stoją Zębala Michał, Garbarz Marian, Suma Julian,
Gawęcki Ryszard, Pitracha Zbigniew, Otak, Partyka Ryszard, Chmera Jerzy, Ptak Józef, Partyka
Albin, Pituch Zdzisław, Nasiński Stanisław, Łojan Zbigniew, Gawęcki Ludwik z tylu koło ściany
Nowakowski Teofil.
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Fot. Od lewej stoją : Madejski Adolf, Fonder Antoni, Żelaśkiewicz Zdzisław, Gołąb Marian, Pitracha
Zdzisław, Gawęcki Ryszard, Suma Julian, Nowakowski Jan, Bożek Kazimierz, Nasiński Stanisław, Partyka
Albin, Pituch Zdzisław, Gawęcki Ludwik, siedzą od prawej : Gawęcki Ryszard, Zębala Michał, Ptak Andrzej,
Suma Andrzej, Mickoś Marian, Garbarz Marian, kucają ;Tabor i Otak.

Fot.1962rok. O lewej Gawęcki Ludwik, Zębala Michał, Suma Julian, Garbarz Marian, Budzińska Janina,
Budziński Kazimierz (OSP), Gawęcki Ryszard, Mickoś Marian, Pitracha Zbigniew( tenor),Otak, Partyka
Ryszard, Chmera Jerzy, Ptak Józef, Partyka Albin, Pituch Zdzisław Nasiński Stanisław, Pani Kańska,
Gawęcka Marianna, Nowakowski Teofil, Żechowski Paweł( OSP), Olkuśnik Lidia, Zegan Władysław. Siedzą:
Łojan Zbigniew, Suma Andrzej, Imiela Antoni, Ptak Andrzej, Kański Stanisław.
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Fot. Suma Julian, Pituch Zdzisław, Pitracha Zdzisław, Gawęcki Ryszard, Nasińśki Stanisław,
Partyka Albin, Tabor, Chmera Jerzy, Suma Andrzej , Mickoś Marian, Ptak Andrzej, Gawęcki
Ludwik. Z tyłu Nowakowski Teofil i Choćko-nauczyciel.

Czerwiec 1964 r.
Z zapisków Kroniki Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim , również z
zapisków Szkoły Podstawowej w Antolce: „ 850 lecie Książa Wielkiego
i w 800 lecie Ziemi Miechowskiej w Książu Wielkim odsłonięto tablicę
pamiątkową ufundowana przez społeczeństwo bohaterom walk II
wojny światowej. Przejazd herolda z orszakiem, przemówienia, występy
artystyczne młodzieży i orkiestry dętej.
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Fot. Czerwiec 1964 r. Ul. Warszawska w Książu Wielkim

Fot. Czerwiec 1964r. Plac kolo pomnika w Rynku Książa Wielkiego.

28.04.1989r.
W Sali kina remizy strażackiej w Książu Wielkim odbyła się akademia
1-Majowa . Po okolicznościowych przemówieniu wygłosił przemówienie
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I Sekretarz KG PZPR St. Piega. Wystąpiła młodzież szkolna ze swoją
częścią artystyczną oraz orkiestra dęta z Książa Wielkiego.

Fot. Od lewej Marian Mickoś, Krzysztof Kmera, Ptak Stanisław ,Albin Partyka , Ciastoń Andrzej ,
Mickoś Zdzisław i Pitracha Zbigniew….

20.05.1990r.
Kolorowy Festyn na placu pod Zamkiem zorganizowany pod
patronatem obywatelskiego Komitetu Gminnego. Dla uświetnienia
festynu włączyła się młodzież szkolna i nauczyciele. Przygotowano
bogatą część artystyczną, konkursy wiedzy geograficznej o Książu
Wielkim, „ loterię fantową o główna nagrodę – owieczkę holenderską.
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Przedstawienie kandydatów na radnych przeplatane było występami
młodzieży Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim, młodzieży Technikum
Rolniczego oraz gminnej orkiestry dętej. Przeprowadzonych było wiele
konkursów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z

dzisław Pituch grający w orkiestrze ponad 40 lat opowiada:„Uczyłem się grać w orkiestrze od 1946 roku przez dwa lata zanim doczekałem się
pierwszego publicznego występu – musiał się zwolnic instrument ,jeżeli ktoś z orkiestry
rezygnował na wskutek choroby lub śmierci. Dla mnie tym instrumentem był bas po
Sumie Julianie. Instrumenty mieliśmy przedwojenne, być może te zakupione w 1909 roku z
Częstochowskiej firmie” Stefana Malko” Wyznaczony dzień i godzina na zajęcia muzyczne w
orkiestrze były obowiązkiem skrupulatnie przestrzeganym. Zostawiało się zajęcia w
gospodarstwie, aby się nie spóźnić. Dyrygent Andrzej Ptak z postury niski , niepozorny mężczyzna
miał talent muzyczny i entuzjazm i nim nas zarażał. Po jego śmierci przejął funkcję kapelmistrza
jego uczeń Marian Mickoś. Miał dobry kontakt z członkami orkiestry , panowała dyscyplina ,
która owocowała sukcesami. Braliśmy udział w 1963 roku w Zjeździe Orkiestr Dętych w
Miechowie. To było wielkie wydarzenie dla nas .Kilkaset instrumentów musiało się zgrać w
wykonaniu tych samych utworów. Dyrygował całością kapelmistrz z Miechowa Pan Jurek.
Maszerowaliśmy ulicą Racławicką z Rynku w rytm marszowej muzyki – na Stadion. Piękne
mundury uszył nam krawiec z Książa Wielkiego Bożek Józef. Pierwszy raz w galowych 1959roku.
Zadbał o uszycie tych mundurów Skrzypiciel Wincenty Przewodniczący Prezydium GRN w Książu
Wielkim. O pielgrzymce z czerwca 1939 roku opowiadał nam Marian Mickoś biorący w niej
udział. Pielgrzymkę do Częstochowy poprowadził Ks. Wikariusz –Szarek. Proboszczem w Książu
Wielkim w tym czasie był ks. Sobczyński. Na pielgrzymce w Częstochowie z Orkiestrą Dętą byliśmy
w 1946roku i 1954r. W Książu Wielkim graliśmy na Trzech Króli , ogrywając domy lekarzy,
nauczycieli, urzędników, właścicieli sklepów ,za co dostawaliśmy hojne datki. Również w lany
Poniedziałek Wielkanocny, był ten zwyczaj ogrywania domów w Rynku. Orkiestra Dęta grała na
każdej Rezurekcji, na pochodzie pierwszomajowym .Pamiętam pochód 1-majowy w Okresie
„zimnej wojny” dzisiejszą trasą E-7w stronę Brzezinek. Nie mogło się odbyć zakończenie matur
bez występu orkiestry dętej. Na 22 lipca święto odrodzenia Polski”.
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Z

sentymentem i błyskiem radości w oczach wspominał 86 letni
Zdzisław Pituch swoje lata gry w Orkiestrze Dętej „Zorza” w
Książu Wielkim

Pod koniec lat 60-tych prowadzenie orkiestry przejął Mickoś Marian
( żył w latach 1921-1997)
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Fot. Marian Mickoś

Fot. Siedzą Otak i Tabor. Pd lewej lek. Nikliśki Alfred, Skrzypiciel Wincenty-Przewodniczący
Prezydium GRN w Książu Wielkim, Pituch Zdzisław,NN, Pitracha Zbigniew, Garbarz Marian,
Grochowina Stanisław, Chmera Jerzy, Gawęcki Ryszard, Partyka Albin, Mickoś Marian, Kucharz
Stanisław i Niemiec Franciszek ( w płaszczach i Żur Mieczysław, przedstawiciele GS),Nasiński
Stanisław, Gawęcki Ludwik, Suma Julian, Partyka Ryszard.
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Fot. Lata osiemdziesiąte XX w. Pochód 1 maja, droga na Zamek również z udziałem orkiestry
dętej.

O

d 1994r. Orkiestrą w Książu Wielkim kapelmistrzem zostaje
Czekaj Mirosław. Orkiestra Dęta przyjęła nazwę „Echo”
Skład orkiestry:



Czekaj Mirosław – kapelmistrz( trąbka)



Ciastoń Andrzej – bas



Sroka Tadeusz – bas



Sroka Kazimierz - tenor



Sroka Zygmunt - puzon



Pitracha Zbigniew – tenor



Portka Franciszek - talerze i bęben



Kmera Józef –tenor



Szyńcowicz Damian - klarnet



Kmera Krzysztof - trąbka



Kmera Tomasz - trąbka



Kmera Paweł - trąbka



Kmera Kamil- trąbka



Kmera Piotr - trąbka

R

epertuar: utwory kościelne „Zwycięzca śmierci”, „Twoja część
i chwała”, „Boże w dobroci”, „Do ciebie Panie”, „U drzwi
Twoich”, „Po górach dolinach”, „Kochajmy Pana”, „ Wesoły nam

dzień nastał”, „ Bądź pozdrowiona”,
Utwory patriotyczne: „Hymn Polski”, „Sto lat”, „Rota”, „Boże coś
Polskę” , „Marsz Pierwszej Brygady”, „Marsz Młodzieży”, „W mogile
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ciemnej”, „ Marsz żałobny nr 9”, „Cień bohaterów”, „Połtawa” , „Marsz
na Daleki Wschód”, „XX Wiek”, „ Marsz Virtuti Militarii”, „ Marsz
Nidecki”, „Marsz Fanfarowy”.
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III
Rok 2001

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

9 maja 2003r. na stadionie „Spartak” w Charsznicy
odbył się III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.
Wzięło w nim udział siedem orkiestr reprezentujących:
Książ Wielki, Nasiechowice, Miechów, Czaple Małe,
Sławice, Chodów i Charsznicę.
Jury po wysłuchaniu prezentacji za najlepsze uznała orkiestry z: I –
Czapli Małych, II – Chodowa, III – Książa Wielkiego.

211

Wszystkich nagrodzono dyplomami, a trzy najlepsze orkiestry otrzymały
puchary. Dla uczestników przeglądu strażacy z PSP w Miechowie
przygotowali grochówkę. Na zakończenie imprezy orkiestra dęta
„Tempo” odegrała „sto lat” dla dwu Stanisławów: radnego
powiatowego Stanisława Kobylca i wicestarosty Stanisława Pietrzyka
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Przegląd Orkiestr Dętych w Wadowicach
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O

rkiestra

dęta

„Echo”

orkiestr

dętych

występowała

na

szczeblu

na

przeglądach

powiatowym

zajmują

czołowe miejsca. W roku 2007 orkiestra brała udział w

Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Charsznicy,na którym
zdobyła 2 miejsce.
W roku 2010 na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w
Miechowie zdobyła wyróżnienie.

2011r. Rezurekcje wielkanocne
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11.11.2011-Święto Odzyskania Niepodległości w Książu Wielkim
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19.08.2012 Dożynki Gminne w Książu Małym.
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D

la Szkoły Miej Serce - Nie licz lat - Pokochaj to miejsce- Mały
Świat".
To hasło jubileuszu, który obchodzony był 19 X 2013r z okazji
50 lat istnienia nowego budynku Szkoły Podstawowej w Książu
Małym. Złote Gody Szkoły uroczyście celebrowane były w połączeniu z
historycznie ważną dla jubilatki datą tj. z rocznicą nadania imienia
Jana Pawła II, które miało miejsce 16 X 2004r.
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Dyrektor Danuta Gajos serdecznie i ciepło powitała przybyłych na
jubileusz 50-lecia Szkoły i zaprosiła wszystkich do udziału w
uroczystym apelu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że szkoła to
przecież nie tylko mury, to przede wszystkim ci, którzy tworzą szkolną
społeczność:
nauczyciele,
uczniowie,
rodzice
i
przyjaciele.
Jubileuszowe obchody uświetnili przybyli goście: pan Leszek
Misiak wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan Marek Szopa
Wójt Gminy Książ Wielki wraz z małżonką, pan Grzegorz Janus wicewójt gminy z małżonką, pani Teresa Kmera – skarbnik gminy, pan
Marek Szałas przewodniczący komisji oświaty oraz miejscowi radnipan Paweł Oczkowicz, pan Jarosław Sudański i pan Wiesław Sęk.
Emerytowani dyrektorzy i nauczyciele: pani Halina Maśląg, pani Anna
Mrugała- Tomsia, pani Zofia Wierzba, pani Józefa Krzelowska, pani
Zofia Madejska, pani Genowefa Oczkowicz, pan Jan Sojka Gminny
dyrektor szkół, pani Sabina i Alfred Kozik. Pani Hanna Miksztal córka
pana Stanisława Dziury inicjatora budowy nowej szkoły wraz z
mężem Lechosławem byłym kuratorem oświaty w Nowym Sączu.
Pan Waldemar Krztoń- pilot major rezerwy Wojska Polskiego z
Krakowa reprezentujący Firmę SEKA ,Księża absolwenci szkoły,
którzy koncelebrowali mszę św. ks. kan. Marek Mrugała, ks. kan.
Marek Tazbir, ks. dr Karol Zegan oraz ks. kan. Jan Rudecki –
proboszcz naszej parafii. Dyrektorzy szkół: pani Alicja Pagór ZSP w
Książu Wielkim, pani Małgorzata Borycka SP w Antolce, pani Edyta
Sychowska Zespół Szkół w Książu Wielkim, pan Jacek Kobyłka
Gimnazjum. Pani Jolanta Nowak kierownik ZEAS, pani Marzena
Michalczak kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia, pani Aniela
Żabicka pielęgniarka współpracująca ze szkołą, pan Andrzej Szuma –
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kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, pan Tadeusz Szuma –
starszy kapitan
Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w
Miechowie, pan Józef Mękal - z leśnictwa Opacz, członkowie KGW i
OSP w Książu Małym, Przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele i
uczniowie. Dostojeństwa uroczystości dodawały
liczne poczty
sztandarowe oraz orkiestra dęta pod kierownictwem pana Mirosława
Czekaja.

Po mszy świętej w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyła się
uroczysta akademia. Uczniowie zaprezentowali jubileuszową część
artystyczną w piosenkach, wierszach i tańcu - krakowiaku. Występy
dzieci bardzo się wszystkim podobały, zwłaszcza, że wykonane były
przy akordach gitar i akordeonu.
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R

OK 2011
Naukę utworów i ćwiczenia w grze na instrumentach w
orkiestrze dętej w Książu Wielkim odbywają się od lat w
piątkowe wieczory w remizie strażackiej .
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ROK 2013r.

D

zięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary
wiejskie
projekt
„
Zakup
umundurowania,
instrumentów oraz remont instrumentów
dla Orkiestry dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim w Książu Wielkim Działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie
małych projektów PROW na lata 2007-2013”. Projekt na kwotę
27.920,03zł , dofinansowanie 22.336,00zł. Instrumenty zakupiono za
kwotę 11.500,00zł w tym : 1 bęben, werbel, stroik sax-tenor, stroik sax
-alt, saksofon altowy, saksofon tenorowy, 2 kornety B. Wyremontowano
za kwotę 4.200,00 zł Puzon B, Tenor B, Alt ES, saksofon altowy.

Doposażono

także

orkiestrę
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w

nowe

umundurowanie.

11.11.2013r.-Święto Odzyskania Niepodległości w Książu Wielkim
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Występ Orkiestry Dętej na święcie patrona Szkoły Podstawowej w
Książu Wielkim
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2014rok. Dożynki Gminne w Książu Wielkim

224

225

11.11.2014r.

P

odczas obchodów najważniejszego dla każdego Polaka święta:
Dnia Niepodległości, nie zawiodła ani pogoda – bo pięknie
świeciło słońce, ani druhowie strażacy, którzy maszerowali w

pochodzie w rytm własnej orkiestry dętej. Nie zabrakło też uczniów z
pocztami sztandarowymi. Tych praprawnuków polskich Legionistów, na
których cześć wystawiono wzruszający program artystyczny. Bo trudno
było się nie wzruszyć, gdy dwaj mali chłopcy zaśpiewali: „Legiony to
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żołnierska nuta, Legiony to straceńców los.” Czyli słynny marsz „My,
Pierwsza Brygada”, będący ongiś hymnem Legionistów, a obecnie
pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego.

2016r.-Dożynki gminne w Książu Wielkim.

2016r. Występ Orkiestr dętej na jubileuszu 135 -lecia OSP w Miechowie.
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9.05.2017r.

O

becnie orkiestra liczy 14 członków w wieku od 18 do 70
lat. Młodzież stanowi 50% składu osobowego orkiestry. W
repertuarze orkiestry znajdują się utwory o charakterze

marszowym, religijnym , ludowym , rozrywkowym. Obecny skład
orkiestry nie zmienił się znacząco od 2005 roku, kiedy to do
orkiestry dołączyli jej obecni członkowie.

228

Orkiestra swoimi występami uświetnia głównie uroczystości o
charakterze gminnym, powiatowym i religijnym.

4.06.2017r.

P

owiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w
Książu Małym.

Skład orkiestry dętej Echo - rok 2017.
1.Mirosław Czekaj- kapelmistrz trąbka
2.Portka Franciszek- instrumenty perkusyjne
3.Katarzyna Nowak - trąbka
4.Oczkowicz Klaudia - saksofon altowy
5.Małkiewicz Katarzyna -saksofon altowy
6.Dudek Łukasz- trąbka
7.Kowal Michał-trąbka
8.Dróżdż Dariusz- trąbka, bas
9.Chachurski Damian- saksofon
10.Dudek Grzegorz -puzon
11.Chuma Mariusz- tenor
12.Krupa Robert -werbel
13.Skiba Mateusz- instrumenty perkusyjne
14.Włodarczyk Artur- kornet
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S

trażacki Klub Sportowy „ SKS
Jastrzębiec” w Książu Wielkim

Z inicjatywy mieszkańców gminy Książ Wielki, powstała
grupa założycielska pracująca wspólnie nad projektem zorganizowania
klubu sportowego, od listopada 2003 roku. Dnia23 stycznia 2004 roku
odbyło się Walne Zebranie owej grupy w Gimnazjum w Książu Wielkim.
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję, czego wynikiem
było przyjęcie nazwy w pełnym brzmieniu: Strażacki Klub Sportowy
„Jastrzębiec”. Na tymże zebraniu jednogłośnie uchwalono
przedstawioną propozycję statutu i przyjęto program działań, których
efektem ma być uczestnictwo Klubu w rozgrywkach klasy „C”
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2004/2005. Głównym
bowiem polem działania „Jastrzębca” jest piłka nożna, choć w
przyszłości planowane było utworzenie amatorskiej sekcji siatkówki.
Na tymże zebraniu ustalono również siedzibę klubu, na Gimnazjum w
Książu Wielkim ul. Reja 4.
Po przeprowadzonych wyborach wybrano Zarząd Klubu: Prezes- Szałas
Marek Z-ca prezesa- Krawczyk Krystian
Skarbnik - Pawłowski Michał
Sekretarz - Portka Maria
Członek zarządu -Turek Leszek
Powołano również komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący: Żyłowicz Mirosław
Sekretarz: Widacha Marek
Członek: Sendek Sławomir
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Fot. Na dole od lewej: Portka-Nowak Maria (trener), Rędziak Patryk, Stankowski Sebastian,
Portka Roman, Markowicz Wojciech, Dudek Mateusz Stojący od lewej: Nogieć Dawid, Konopka
Bartłomiej, Ziętara Bartłomiej, Zegan Michał, Lewiński Tomasz, Bróg Adrian,Kaźmierczyk Patryk.

Fot. Na dole od lewej: Szumerowski Michał, Kowal Piotr Stojący od lewej: Pawłowski Radosław
Burzyński Piotr, Rosół Paweł, Włodarski Artur, Rachwał Dawid, Wasik Janus.
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Fot. Na dole od lewej: Paczos Robert, Rosół Marcin ,Podyma Paweł, Kopeć Wojciech, Pawłowski
Radosław ,Kowal Piotr, Stojący od lewej: Rosół Michał, Zapart Krzysztof, Kozik Piotr ,Kopeć
Mateusz, Kita Damian, Zyguła Ryszard, Rosół Robert, Rachwał Paweł.

J

eśli chodzi o siedzibę Klubu i obiekt, na którym odbywają się
zajęcia sportowe, obecnie - jest nim profesjonalny stadion, w
Książu Wielkim
będący częścią centrum sportowo –
rekreacyjnego.

Fot. Stadion sportowy Książ Wielki
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W

związku z powołaniem do życia w Książu Wielkim SKS–u
„Jastrzębiec”, Wójt Gminy wystosował opinię skierowaną do
Zarządu Klubu. W jej treści pozytywnie ocenił fakt założenia
organizacji i stwierdził, że posiada ona odpowiednie zaplecze oraz bazę
do wykonywania swych statutowych funkcji. Również Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim poinformował Klub na
piśmie, że po zapoznaniu się ze statutem Klubu nie wnosi żadnych
uwag, a ponadto upoważnia Klub Sportowy „Jastrzębiec” do używania
w swej nazwie określenia „Strażacki”. Zarząd OSP uznał tym samym, że
Klub jest elementem statutowej działalności OSP Książ Wielki. Ma to na
celu ograniczenie czynności formalnych związanych z wpisem nowo
powstałej organizacji społecznej do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z postanowieniem Sądu
Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia XI wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 września 2001 roku, OSP Książ
Wielki uzyskała taki wpis. Tym samym SKS „Jastrzębiec” jest formalnie
zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej rozumieniu ustawy
o Kulturze Fizycznej (Dz. U. 2001.81.889). Klub posiada, więc
osobowość prawną, może być członkiem związków, zrzeszeń i innych
stowarzyszeń. Działalność jego opiera się na pracy społecznej
członków. Zarząd Klubu otrzymał pismo o treści: „Uchwałą Prezydium
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 maja 2004 roku
przyjęto na Członka Związku Strażacki Klub Sportowy JASTRZĘBIEC
oraz do rozgrywek mistrzowskich klasy „C” Seniorów od sezonu
rozgrywek 2004/2005 w Podokręgu Piłki Nożnej Kraków z siedzibą w
Krakowie (...). Klub został zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym
103.” Małopolski Związek Piłki Nożnej zobowiązał Klub do dokonania
wszelkich formalności związanych z zatwierdzeniem i uprawnieniem do
gry zawodników przed rozpoczęciem rozgrywek mistrzowskich.
Źródłami finansowania Klubu są pieniądze przeznaczane przez Urząd
Gminy w Książu Wielkim. Dodatkowymi finansami Klubu są środki
przekazywane przez prywatnych sponsorów oraz fundusze własne
Klubu uzyskiwane na imprezach przez niego organizowanych. Urząd
Gminy jako strategiczny sponsor ufundował dla wszystkich
zawodników ochraniacze oraz obuwie sportowe:
W wyniku rozpisanego konkursu na nazwę, herb i barwy klubowe nowo
wybrany Zarząd przyjął:
Nazwa: Jastrzębiec
Herb: Szpony na piłce
Barwy: żółto-niebieski-czarne
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P

rzeszło pół wieku temu w Książu Wielkim powstała drużyna
piłkarska „Książanka” i stała się ona prekursorem tradycji
uprawiania piłki nożnej . Założona w 1932r. z inicjatywy
drużynowego ZHP Zbyszka Paska. Jerzy Żelaśkiewicz w książce pn. : „
Znad Nidzicy w świat” tak wspomina Drużynę „Książanka”…Grali w niej starsi chłopcy , którzy
ukończyli szkołę powszechną i podejmowali pracę na roli u rodziców lub w rzemiośle. W okresie
wakacji grali także uczniowie szkół średnich. Drużyna grała w III Lidze Kieleckiego Okręgu Piłki
Nożnej z różnymi wynikami, raz wygrywali , innym razem przegrywając z drużynami z Miechowa
,Działoszyc, Wodzisławia. Z kibicami z tej ostatniej zawsze dochodziło do burd, kończących się
bijatykami, bez względu na wynik meczu. Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn , mieszkańcy obu
miejscowości nienawidzili się od wielu lat. Natomiast zupełnie spokojnie rozgrywano mecze z
drużyną żydowską „Makabi”. Trzeba przyznać, że często wygrywali z „Książanką „przy głośnym
aplauzie licznej widowni starozakonnych. Nasze rozgrywki piłkarskie odbywały się na targowicy
w następujący sposób: dwaj najstarsi chłopcy , byli zawsze Zbyszek Krasiński i Mundek
Żechowski( pełniący role kapitanów) na przemian wybierali po jednym chłopcu do swej drużyny.
Oczywiście graliśmy boso , tylko Stefek często przychodził w butach i stojąc w obronie ( na
„beku”) niemiłosiernie kopal po nogach atakujących. W dni słotne gromadziliśmy się w budce
poborcy , która na szczęście była zawsze otwarta. Omawialiśmy wydarzenia sportowe w kraju i
za granicą .Pamiętam jak w 1936 roku odbywała się olimpiada w Berlinie , a na niej rekordy w
lekkoatletyce , szczególnie w sprintach , bil biegacz murzyn Owens… ” II Wojna Światowa

przerwała działalność „Książowianki”,a po 65 latach powstaje SKS
„Jastrzębiec”
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Fot. Drużyna klubu sportowego „Książanka” .Stoją od prawej: Skulicz, Zygmunt Krasiński , Henryk
Żelaśkiewicz, Zbyszek Pasek, Prezes klubu NN, Kazimierz Pędzikiewicz, Zygmunt Krasiński, NN,
Ludek Madejski. Na dole leżą: Tadeusz Żelaśkiewicz ,Ryszard Nowakowski( bramkarz) i Bogusław
Dębski. Lipiec 1937r.

J

ednym z pierwszych osiągnięć SKS – u „Jastrzębiec” jest
zorganizowanie 2 maja 2004 roku ogromnego festynu w Książu
Wielkim, na którym główną atrakcją były zawody sportowe o
Puchar Wójta Gminy. Udział w rozgrywkach w pięcioosobową piłkę
nożną brało 21 drużyn zgłoszonych z terenu powiatu miechowskiego.
Pierwsze trzy miejsca zajęli zawodnicy Klubu „Jastrzębiec”, którzy
podzieleni na osobne drużyny, korzystając z doświadczeń nabytych na
treningach, zwyciężyli większość swoich meczów, dodając prestiżu
swojemu Klubowi. Najlepszym strzelcem został: Norbert Górski(SKS
Jastrzębiec)
Najlepszym bramkarzem został: Adam Dudzicz.
Pieniądze uzyskane z prowadzonego równolegle bufetu pozwoliły
pokryć najpilniejsze wówczas potrzeby związane z wyposażeniem
Klubu.

235

Fot. Zwycięski skład Jastrzębca: Pamiątkowe zdjęcie z festynu piłkarskiego.
Na dole od lewej: Rosół Michał, Rosół Marcin, Kamiński Krzysztof, Horyń Marcin ,Stojący od
lewej: Pawłowski Rafał, Szumerowski Mariusz, Pawłowski Michał, Czaderski Paweł, Portka
Zbyszek

J

astrzębiec” jako klub sportowy został zaproszony 30 maja 2004
roku przez Federację Młodych Ludowców do Racławic na mecz
towarzyski. Ogromna impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy
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klubowych strojach.

okazję

zobaczyć

Stroje te Klub

otrzymał od swojego znakomitego sponsora - Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Krakowie. Na ręce prezesa Klubu Marka Szałasa,
kompletne stroje zostały przekazane przez przedstawiciela sponsora.
SKS „Jastrzębiec” zyskał tym samym oryginalne komplety strojów
piłkarskich w dwóch różnych kombinacjach barw: żółto – czarnych i
żółto niebieskich. Zawodnicy prezentują się w nich doskonale na
boisku, nosząc na piersi logo sponsora: ZDZ Kraków.
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Fot. Wręczenie strojów . Stroje odbierają ;Szałas Marek, Kumon Zygmunt.

P

ierwszy wyjazdowy mecz towarzyski SKS „Jastrzębiec” kontra
FML Kraków w Racławicach zakończył się remisem 3:3.Mecz ten
był próbą ustawienia podstawowej 11-stki na mający niedługo

nastąpić debiut ligowy naszej drużyny.
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N

IEODŻAŁOWANA STRATA
29 CZERWCA 2004r. po ciężkiej chorobie zmarł
współzałożyciel oraz członek Zarządu Klubu SKS
Jastrzębiec -Zastępca Wójta LESZEK TUREK

Fot. Turek Leszek (pierwszy z lewej), Szopa Marek

Pokój jego duszy.
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Sezon 2004/2005
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P

o rundzie jesiennej 2004 r (łącznie rozegranych 11 meczach)
Jastrzębiec zajął 2 miejsce w grupie C
Dzięki staraniom Zarządu „Jastrzębiec” wydany został

kalendarz klubowy na 2005 r.

Fot. Na dole od lewej: Szałas Marek, Portka Zbyszek ,Trela Mariusz, Kamiński Krzysztof, Gołąb
Łukasz, Lasak Damian, Gniewek Paweł, Mistarz Dawid, Krawczyk Krystian. Środkowy rząd:
Kubuśka Mariusz, Markiewicz Mariusz, Rosół Marcin, Miechówka Robert, Zapart Michał,
Pawłowski Michał, Niemiec Mateusz, Rosół Robert, Górsk Krzysztof, Pawłowski Rafał, PortkaNowak Maria .Na górze od lewej: Szumerowski i Mariusz, Czaderski Paweł, Rędziak Dariusz.
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M

EMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W PIŁKĘ SIATKOWĄ

Decyzją Zarządu Klubu w dniu 23- I- 2005 roku
zorganizowano i przeprowadzono memoriał im. Leszka

Turka, który miał przypominać, iż działacz klubu Leszek Turek był
pasjonatem 2 dyscyplin sportowych ; piłki nożnej oraz piłki siatkowej
Turniej odbył się w hali sportowej w Książu Wielkim . Do udziału
zgłosiło się 5 drużyn . Zwycięstwo odniósł oczywiście klub sportowy
„Jastrzębiec” .Statuetkę dla najlepszego zawodnika zdobył Robert
Nowak.

Fot. Na dole od lewej: Lasak Damian, Niemiec Mateusz, Pawłowski Rafał, Burzyński Piotr
Stojący od lewej: Wajda Marcin, Rosół Paweł, Madejski Miłosz, Górski Norbert, Markiewicz
Mariusz
Puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w
Książu Wielkim wręczył Wójt Gminy Marek Szopa
Organizacja memoriałów kontynuowana jest do dnia dzisiejszego.
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Strażacki klub sportowy „Jastrzębiec” ma również swoich wiernych
kibiców, którzy są z nimi na dobre i na złe.

Fot. Chuma Mariusz, Iwański Paweł
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Fot. Widacha Marek, Iwański Paweł

Fot. Szałas Wojciech, Patryk Rędziak.

Sezon 2005/2006:

D

zięki staraniom zarządu klubu powołana została drużyna
juniorów , która wystartowała w rozgrywkach już 31.VIII.2005r.
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Fot. Drużyna seniorów SKS „Jastrzębiec
Na dole od lewej: Portka Zbyszek, Rędziak Dariusz, Kamiński Krzysztof, Trela Mariusz, Pawłowski
Michał,Sojka Mateusz, Rosół Marcin, Sykuła Sławomir .Stojący od lewej: Paczyński
Janusz(trener), Sykuła Paweł, Wasik Janusz, Zapart Krzysztof, Paczos Robert, Markiewicz Mariusz,
Gniewek Paweł, Rosół Robert, Niemiec Mateusz, Portka-Nowak Maria.

Fot. Drużyna juniorów.
Na dole od lewej: Szałas Marek, Oczkowicz Przemysław, Szmer Piotr, Włodarski Artur, Szmer
Wojciech ,Kozik Piotr Świstak, Kwiecień Przemysław, Szumerowski Michał, Szumerowski Marcin,
Portka-Nowak Maria,Stojący od lewej: Pawłowski Michał, Madejski Miłosz, Gryc Mateusz, Szmer
Grzegorz ,Kopeć Wojciech, Burzyński Piotr, Kwiecień Mariusz, Kopeć Mateusz, Niemiec Mateusz
,Rosół Robert, Madejski Mateusz, Rędziak Dariusz.
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II

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 22-I-2006 r. na hali sportowej w Książu Wielkim
rozegrano turniej halówki.
Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn. Łącznie podczas imprezy rozegrano
16 meczy, strzelono 142 bramki oraz wykonano 26 rzutów karnych .
I miejsce wywalczył SKS „Jastrzębiec”.
Królem strzelców został Norbert Górski.
Najlepszym bramkarzem został Zbigniew Portka.
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N

owy skład Zarządu:

W dniu 24-I-2006r. odbyło się sprawozdawcze zebrania
członków klubu ”Jastrzębiec” ,Z funkcji v-ce prezesa zrezygnował
Krawczyk Krystian. Nowym v-ce prezesem został
Łucka Wacław.

II MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ SIATKOWĄ
W dniu 05-II-2006 r na hali sportowej w Książu Wielkim rozegrano
turniej halówki .Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn. Drużyna Książa
Wielkiego zajęła IV miejsce w klasyfikacji końcowej.
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Z

akończenie rundy jesiennej „Jastrzębca 2006/2007

III

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 21-I-2007r. na hali sportowej w Książu Wielkim
rozegrano turniej w halową piłkę nożną. Do rozgrywek zgłosiło się 8
drużyn. Łącznie podczas imprezy rozegrano 16 meczy.
SKS Jastrzębiec zajął III miejsce.

250

251

252

Z

akończenie sezonu Jastrzębca

17 czerwca SKS „Jastrzębiec” zwycięskim meczem pierwszej
drużyny zakończył sezon 2006/2007. Drużyna ostatecznie zajęła IV
miejsce w grupie B. Drużyna II zajęła 9 miejsce w grupie klasa C.

Fot. Drużyna klasa B
Na dole od lewej: Paczos Robert, Zapart Krzysztof, Madejski Mateusz, Rosół Michał, Pawłowski
Michał, Zyguła Ryszard
Stojący od lewej: Karwat Wojciech, Markiewicz Mariusz, Kopeć Mateusz, Podyma Paweł, Kopeć
Wojciech, Niemiec Mateusz, Kozik Piotr
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Fot. Drużyna klasa C
Na dole od lewej: Szmer Grzegorz, Szmer Wojciech, Gryc Mateusz, Szumerowski Michał,
Burzyński Michał, Krawczyk Krystian, Rosół Marcin Stojący od lewej: Szmer Piotr, Kozik Piotr,
Hanasz Krzysztof, Sykuła Sławomir, Szumerowski Marcin, Madejski Miłosz, Włodarski Artur,
Gniewek Piotr.

Sezon 2008/2009
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Fot. Na dole od lewej: Szumerowski Michał, Kowal Piotr, Stojący od lewej: Nowak-Portka Maria,
Sykuła Sławomir, Pawłowski Radosław, Burzyński Piotr, Rosół Paweł, Włodarski Artur, Rachwał
Dawid, Maciejczyk, Wasik Janusz.
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IV

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 27-I-2008r. na hali sportowej w Książu Wielkim
rozegrano turniej piłki nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 40
zawodników, łącznie 6 drużyn . Łącznie podczas imprezy rozegrano 16
meczy. SKS Jastrzębiec zajął II miejsce.

Fot. Na dole od lewej: Wróblewski Grzegorz, Dziura Wojciech, Dragan Mateusz
Stojący od lewej: Kopeć Mateusz, Pawłowski Radosław, Rosół Robert
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Fot. Na dole od lewej: Kowal Grzegorz, Celary Mateusz, Kowal Piotr Stojący od lewej: Zegan
Michał,Kaźmierczyk ,Plutecki Sebastian, Świtała Adam.

V

MEMORIAŁ IM. LESZKA TURKA

W niedzielę 15 marca 2009r. w hali sportowej w Książu
Wielkim zorganizowano V Memoriał im. Leszka Turka w halową piłkę
nożną . Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn .Ostatecznie Jastrzębiec zajął I
miejsce.
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Fot. Szopa Marek wręczający nagrodę dla kapitana -Podyma Paweł

Fot. Na dole od lewej: Łucka Wacław, Kobyłka Jacek, Kita Damian, Kopeć Mateusz, Rosół Robert,
Zapart Krzysztof,Stojący od lewej: Czarnecki Tadeusz, Szopa Marek, Żyłowicz Mirosław, Podyma
Paweł, Paczos Robert, Nowak-Portka Maria, Zyguła Ryszard, Szałas Marek.
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Fot. Na dole od lewej: Zapart Krzysztof, Kita Damian, Kopeć Mateusz, Paczos Robert
Stojący od lewej: Zyguła Ryszard Rosół Robert, Podyma Paweł.

Fot. Na dole od lewej: Kowal Piotr, Włodarski Artur,Stojący od lewej: Rosół Paweł, Sykuła
Sławomir, Podyma Mateusz, Pawłowski Radosław.
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Sezon 2009/2010
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VI

MEMORIAŁ IM. LESZKA TURKA

W niedzielę 28 lutego 2010r. w hali sportowej w Książu
Wielkim odbył się VI Memoriał im. Leszka Turka w halową piłkę nożną .
I miejsce zajęli strażacy z JRG PSP Miechów. II miejsce należało do
SKS Jastrzębiec”-Książ Wielki. Najlepszym strzelcem został Marcin
Włudarz. Najlepszy bramkarz to Daniel Kruk .
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Sezon 2010/2011
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Sezon 2011/2012
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Fot.. Na dole od lewej: Zapart Krzysztof, Kaźmierczyk Patryk, Kowal Grzegorz, Celary Mateusz,
Bróg Adrian, Kowal Piotr. Stojący od lewej: Rosół Robert, Kozik Piotr, Markiewicz Mariusz, Zyguła
Ryszard, Karwat Wojciech ,Świtała Adam, Dragan Mateusz.

266

267

VIII

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ
NOŻNĄ

W dniu 26-II-2012r. na hali sportowej w Książu Wielkim rozegrano
turniej halowej piłki nożnej. W pięciogodzinnych zmaganiach brało
udział 6 drużyn.
I miejsce wywalczył SKS „Jastrzębiec”.
Królem strzelców został Michał Zegan (8 bramek).
Najlepszym bramkarzem- Mateusz Celary.

Fot .Grzegorz Janus wręcza dyplom dla Celary Mateusz (najlepszy bramkarz turnieju).
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Fot .Grzegorz Janus wręcza dyplom dla Portka Roman

Fot. Na dole od lewej: Dragan Mateusz, Podyma Paweł.
Stojący od lewej: Bróg Adrian, Plutecki Sebastian.
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Fot. Na dole od lewej: Rogala, Portka Roman,
Stojący od lewej: Ptak Kamil, Dziura Wojciech ,Ziętara Bartłomiej, Zegan Michał.

Sezon 2012/2013

270

271

IX

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

24 lutego 2013r. na hali sportowej w Książu Wielkim
został rozegrany turniej piłkarski im. Leszka Turka. W
rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn. Zawody zostały rozegrane
systemem "każdy z każdym" po czym wybrano najlepszą drużynę , która
zgromadziła najwięcej punktów na swoim koncie. Wszystkich grających
dopingowała liczna widownia.

Miejsca:
1)WIELMOŻANKA WIELMOŻA
2) SKS JASTRZĘBIEC
3)SKS JASTRZĘBIEC JUNIORZY
4)SKS JASTRZĘBIEC II
5) NIDZICA SŁABOSZÓW
6) PSP MIECHÓW
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Turniej odbył się w dobrej atmosferze, bez większych problemów
oraz kontuzji. Najlepszego zawodnika i bramkarza wybrano z
szeregów Wielmożanki. Puchary oraz nagrody rzeczowe wręczali
Wójt Gminy Książ Wielki p. Marek Szopa oraz Prezes Klubu SKS
Jastrzębiec Marek Szałas wraz z zastępcą Wacławem Łucką.

Sezon 2013/2014
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Fot. Stojący od lewej: Łucka Wacław, Klenk Patryk, Malmur Paweł, Nowak Tomasz, Chuma
Tomasz, Prusek Dawid, Mikołajczyk Paweł, Szopa Marek Gołąb Kacper, Bętkowski Mikołaj
Szwaczka Daniel, Daniel Leń ,Burzyński Piotr. Na dole od lewej: Żabicka Katarzyna, Kałuziński
Aleksander Tatara, Kałuziński Jakub, Nowak Paweł, Portka Magdalena, Rędziak Paula, Czaja
Jakub.
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X

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 22-I-2014r. na hali sportowej w Książu Wielkim
rozegrano turniej halówki .Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn. Łącznie
podczas imprezy rozegrano 16 meczy , strzelono 142 bramki oraz
wykonano 26 rzutów karnych .
I miejsce wywalczył SKS „Jastrzębiec”.
Królem strzelców został Norbert Górski .
Najlepszym bramkarzem-Zbigniew Portka.
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Fot. Na dole od lewej: Świtała Adam ,Kaźmierczyk Patryk, Kowal Piotr, Szych Piotr
Stojący od lewej: Łucka Wacław, Szopa Marek, Szych Dawid, Dragan Mateusz, Kwiecień Adam,
Celary Mateusz, Szopa Marek.
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Fot. Na dole od lewej: Szych Piotr, Celary Mateusz, Kaźmierczyk Patryk, Kowal Piotr
Stojący od lewej: Świtała Adam, Dragan Mateusz, Kwiecień Adam.

Sezon 2014/2015
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P

o czterech latach gry w A klasie, piłkarze z SKS „Jastrzębiec”
spadli do B klasy. W dniu 22 sierpnia, 2015 rozegrano na
własnym stadionie w Książu Wielkim pierwszy mecz.
Przeciwnikami „Jastrzębca” byli zawodnicy klubu „Spartak”
Charsznica. Spotkały się zatem dwie zaprzyjaźnione drużyny, ale to
oznaczało jeszcze bardziej zaciętą, jeszcze ciekawszą walkę na
boisku. Ten mecz był przełomowy także z innego powodu. Pokazał
bowiem że naszym piłkarzom minął już kryzys po szeregu odniesionych
ostatnio porażek. Tym samym zawodnicy udowodnili, że Gmina Książ
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Wielki powinna nadal inwestować w tę drużynę. Jastrzębiec pokonał
„Spartak” wynikiem 3:0. W drużynie „Jastrzębca” do gry stanęło
(łącznie zawodnikami rezerwowymi) 15. piłkarzy. Ich nowy trener,
Daniel Tomczyk dokonał w trakcie meczu trzech zmian. Gole dla
naszych zdobyli kolejno: Rędziak (w 41. minucie), Karwat (w 58.
minucie) i Zyguła (w 69. minucie).

J

astrzębiec jest mistrzem powiatu

Gołcza. Piłkarze Jastrzębca Książ Wielki wygrali w niedzielę halowe
mistrzostwa powiatu miechowskiego w piłce nożnej. Drugie miejsce
zdobył Kapitol Racławice, trzecie - Olimpia Czaple Wielkie.

XI

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 1.03 2015r odbył się XI memoriał im. L. Turka w
halowej piłce nożnej, z udziałem 5 drużyn.
Zawody rozegrano systemem każdy z każdym.
Klasyfikacja końcowa:
1. Jastrzębiec II (Skład: Patryk Rędziak, Piotr Szych, Adam Kwiecień,
Wojciech Dziura, Damian Zyguła, Mateusz Dudek, Dawid Szych)
2. Jastrzębiec I (Skład: Wojciech Karwat, Patryk Kaźmierczyk, Piotr
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Kowal, Radosław Pawłowski, Mateusz Celary, Robert Rosół, Piotr
Górnikowski, Adam Świtała)
3. Nidzica Słaboszów
4. Słaboszów - Olboje
5. Jastrzębiec - Junior młodszy
Najlepszy strzelec - Karwat Wojciech (Jastrzębiec I)
Najlepszy bramkarz - Dudek Mateusz (Jastrzębiec II)
Nagrodę specjalną dla najlepszego Juniora otrzymał - Klęk Patryk
Nagrody wręczyli: wójt Szopa Marek oraz Prezesi SKS "Jastrzębiec"
Duża pochwała dla Juniorów młodszych mimo zajęcia 5 miejsca, którzy
dzielnie walczyli przez cały turniej.

Fot. Na dole od lewej: Rędziak Patryk, Szych Dawid, Kwiecień Adam.
Stojący od lewej: Zyguła Damian, Mateusz Dudek, Dziura Wojciech, Szych Piotr.
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Fot. Na dole od lewej: Zyguła Damian, Szych Dawid ,Kowal Piotr, Karwat Wojciech, Dudek
Mateusz, Świtała Adam. Stojący od lewej: Szopa Marek, Łucka Wacław, Rosół Robert, Rędziak
Patryk, Kaźmierczyk Patryk ,Szych Piotr, Dziura Wojciech, Kwiecień Adam, Szopa Marek.
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D

rużyna Jastrzębca Książ Wielki została zwycięzcą
tegorocznej edycji Piłkarskiej Ligi Halowej w Gołczy,
zdobywając główne trofeum imprezy – Puchar Wójta
Gminy. Finały Piłkarskiej Ligi Halowej w Gołczy odbyły się 24 stycznia
2015r. O pierwsze miejsce SKS Jastrzębiec grał z Pogonią Miechów.
O zwycięstwie naszej drużyny, a porażce przeciwników, zadecydowały
dopiero rzuty karne, wynik - 4:4 (3:3) karne 2:0.

XII

MEMORIAŁ IM.LESZKA TURKA W HALOWĄ PIŁKĘ
NOŻNĄ

Zgodnie z coroczną tradycją, rozegrano w lutym /2016r.
w Książu Wielkim turniej halowej piłki nożnej imienia Leszka Turka,
zasłużonego samorządowca i byłego wice wójta naszej Gminy.
Zwyciężyli organizatorzy rozgrywek - futboliści "Jastrzębca", co z
pewnością ucieszyło, patrzącego z wysokości nieba na piłkarzy,
Patrona turnieju.
Do rozgrywek, których współorganizatorami obok SKS "Jastrzębiec"
był Wójt Gminy oraz Dyrekcje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Książu Wielkim, przystąpiło pięć drużyn z naszego regionu. Mecze
rozegrano systemem każdy z każdym. Oto końcowe wyniki niedzielnego
turnieju: 1. SKS "Jastrzębiec" I, 2. SKS "Jastrzębiec" II, 3. "Nidzica"
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Słaboszów, 4. Juniorzy ENERGIA Kozłów, 5. Juniorzy SKS
"Jastrzębiec".
Najlepszym strzelcem został Robert Rosół, najlepszym bramkarzem - D.
Szwaczka, najlepszym juniorem - A. Gębka. Nagrody wręczył wójt
Marek Szopa, który podziękował organizatorom, zawodnikom i kibicom
za udział w turnieju oraz hołd złożony jego Patronowi.

WALNE ZEBRANIE KLUBU SPORTOWEGO 2015 rok.

Na walnym zebraniu dyskutowano o tym, iż największym problemem
Strażackiego Klubu Sportowego "Jastrzębiec" w Książu Wielkim nie są
ani zawodnicy, ani działacze, lecz sponsorzy i kibice, którzy nie
dopisują na meczach i prócz wyjątków nie dokładają grosza na
utrzymanie drużyny. Wina nie jest zawodników, bo ci biegają za piłką
całkowicie bezinteresownie, tylko dla wyniku. Jak stwierdzili działacze
i trenerzy, futboliści z "Jastrzębca" przepracowali całą zimę na
forsownych treningach i teraz, z meczu na mecz na spotkaniach
sparingowych, są coraz lepsi, pokonując zazwyczaj rywali. - Mamy
szansę na awans do A klasy i zdobycie miejsca pośrodku tabeli, czyli
na pewnym, środkowym miejscu - uważa Wacław Łucka, a pozostali
członkowie zarządu Klubu z przekonaniem mu przytakują.
Zawodnicy także są dobrej myśli, bo fizycznie i duchowo nastawieni na
sukces w wiosennej rundzie rozgrywek. Pozostaje tylko zaapelować do
kibiców i sponsorów by wspomagali naszą drużynę. Przez obecność na
meczach i doping, czy też poprzez nawet najskromniejsze dotacje. Jak
dotąd głównym sponsorem SKS "Jastrzębiec" jest Gmina, która
przekazuje z budżetu dla piłkarzy po 25 tys. zł rocznie. Trzeba wiedzieć,
iż połowę tej kwoty pochłaniają opłaty sędziowskie i opłaty statutowe.

Rok 2016
Nasi piłkarze ze Strażackiego Klubu Sportowego JASTRZĘBIEC
znajdują się na pierwszym miejscu tabeli w swojej grupie (Kraków I),
mając już zagwarantowany awans z klasy B do klasy A. Na ten wynik
zapracowali uzyskując w 20 rozegranych meczach aż 50 punktów.
Wygrali 16 spotkań, dwa zremisowali, a polegli tylko w dwóch.
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R

ok 2017
Walne zebranie

P

odczas dorocznego zebrania sprawozdawczego, jakie odbyło się
we wtorek, 7 marca,2017r członkowie zarządu (na zdjęciu: Marek
Szałas, Wacław Łucka, Robert Ptak i Mirosław Żyłowicz) nie
kryli, iż rok 2016 był dla drużyny szczególnie trudny. Najpierw bowiem
wywalczono awans do A klasy, a następnie z wielkim wysiłkiem się w
niej utrzymano, gdyż nastąpiła cała seria nieszczęśliwych kontuzji
zawodników. Teraz zespół już odbudowano i piłkarze przystępują do
wiosennych rozgrywek z dużą wolą zwycięstwa. Ma ona wprowadzić
SKS „Jastrzębiec” przynajmniej do środka tabeli, czyli zapewnić dobre
miejsce w klasyfikacji.
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Wójt Marek Szopa życzył piłkarzom zamierzonych sukcesów, ale
podkreślił, iż finansowany głównie przez Gminę SKS „Jastrzębiec” ma
przede wszystkim służyć mieszkańcom. Zatem zapewnić uczniom
dalszy rozwój sportowych talentów, a ich rodzicom dobrą rozrywkę na
meczach, które nie będą kończyły się zbyt często przegraną naszych
zawodników. Z tą tezą działacze klubowi zgodzili się bez zastrzeżeń.
Jak zgodnie podkreślali, siłę drużyny buduje się od podstaw, stąd
zamysł utworzenia klas sportowych w Książu Wielkim, czy nawet
szkoły podstawowej o profilu sportowym, jest wart jak najszybszego
zrealizowania.
Zawodnicy SKS „JASTRZĘBIEC” wywiązali się z danej obietnicy
pozostania w piłkarskiej klasie A. Przypomnijmy, na zebraniu
sprawozdawczym za 2016 rok oświadczyli, że mimo problemów
kadrowych (z różnych powodów w rundzie jesiennej nie grało ośmiu
zawodników) - w rundzie wiosennej dołożą wszelkich starań aby
pozostać w klasie A. I dokonali tego w wielkim stylu. Wszystko dzięki
ciężkiej pracy w przygotowaniach do rundy rewanżowej, obustronnemu
zaufaniu pomiędzy trenerem i zawodnikami oraz potencjałowi, który
drzemał w naszych piłkarzach.

J

astrzębiec” był najmłodszą drużyną grającą w klasie A. Mimo tego
nie ponieśli porażki w ośmiu kolejnych meczach, zajmując
ostatecznie 10. miejsce w tabeli. Na spotkaniu podsumowującym
ten dobry wynik oraz sezon piłkarski, wójt Marek Szopa nie tylko
pogratulował sukcesu, ale także zapewnił, iż Gmina utrzyma finansowe
wsparcie dla Klubu sięgające rocznie 50 tys. zł. Natomiast sprawa
ewentualnego ufundowania stypendiów dla piłkarzy wymagałaby
współdziałania samorządu z lokalnym biznesem, lecz jak dotąd
przedsiębiorcy nie garną się do wykładania pieniędzy na futbol.
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Zawodnicy i działacze SKS „Jastrzębiec” dziękują władzą Gminy oraz
kibicom, którzy coraz bardziej doceniają swój zespół przybywając
licznie na mecze i dopingując piłkarzy. Podopieczni trenera Daniela
Tomczyka obiecują równie dobrą grę w następnych rozgrywkach
sezonu 2017/2018 r. Warto dodać, iż podobnie dobrze spisali się nasi
młodzi trampkarze (ich trenerem jest Piotr Burzyński), grający w III
Lidze Okręgowej (grupie 11.) gdzie zajęli wysokie, czwarte miejsce w
tabeli.
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Sezon 2016/2017
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Sezon 2017/2018

Skład drużyny- Stojący od lewej:Mateusz Dudek, Rędziak Patryk, Tomczyk
Daniel(trener),Zapart Krzysztof, Malmur Paweł, Celary Mateusz, Pawlowski
Radosław,Rosół Robert, Karwat Wojciech,łucka Wacław
Na dole od lewej:Kowal Piotr,Zyguła Damian,Chuma Tomasz,Giełażyn
Mateusz,Górnikowski Piotr,Wróblewski Grzegorz,Zyguła Ryszard,Kowal
Grzegorz,Świtała Adam,Szych Piotr.
Obecny Zarząd Jastrzębca:
Prezes- Szałas Marek
Z-ca -Łucka Wacław
Skarbnik-Świtała Adam
Członek-Ptak Robert, Wróblewski Grzegorz, Szopa Marek,
Czarnecki Tadeusz
Dotychczasowi trenerzy „SKS Jastrzębiec”:
Jerzy Świercz,Nowak -Portka Maria (trampkarze)Rędziak
Dariusz, Paczyński Janusz Podyma Paweł,Karwat
Wojciech,Tomczyk Daniel.
Jesienią 2016 roku powstała młodzieżowa drużyna Trampkarzy
Trenerem tej drużyny jest Piotr Burzyński -nauczyciel
wychowania fizycznego Drużyna odnośi duże sukcesy.Aktualnie
drużyna ma duże szanse przejść do II Ligi.
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Fot.Na dole od lewej; Guliński Bartek,Chuma Mikołaj, Wandas Filip ,Zegadło Mateusz,
Daszyński Adrian, środek: od lewej: Hencel Mateusz,Łuszczki Antoni, Szyniec
Kacper,Szumerowski Adam,Brzeszcz Bartłomiej,Fluśniak Krystian,
Stojący od lewej:Wróbel Mateusz,Rokita Kacper,Łuszczki Dominik,Szot
Patryk,Wierzbowski Patryk .Trener: Burzyński Piotr.
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W grudniu 2016 roku wydano kalendarz „SKS Jastrzębiec”
na 2017 rok.
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