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 Gmina Bełżec (woj. lubelskie - Lider Projektu) oraz Gmina i Miasto Ulanów  
(woj.  podkarpackie - Partner Projektu) realizują projekt pn. "Platforma 

kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego 
i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej", 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,  
Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, działanie 1.4: Promocja i Współpraca.

 Nadrzędnym celem Projektu, który zrealizowany będzie w latach 2012-2014 jest 
wzrost zainteresowania ofertą turystyczną oraz zbudowanie stałej platformy 

kooperacji pomiędzy Gminą Bełżec oraz Gminą i Miastem Ulanów. Osiągnięcie powyższego 
celu doprowadzi do stworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej 
na wiedzy i przedsiębiorczości oraz poprawy poziomu spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej regionów Polski Wschodniej. W ramach Projektu przewiduje się wdrażanie 
działań na rzecz wzrostu innowacyjności Polski Wschodniej, rozwoju sektora B+R i przyciągania 
nowych inwestorów, dzięki czemu wspierany będzie proces transfomacji gospodarki 
obszaru z tradycyjnej na opartą na wiedzy i wykorzystaniu nowych technologii. Realizacja 
przedmiotowego Projektu, ze względu na podjęcie działań mających na celu wspieranie 
rozwoju obszaru oraz pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, 
gospodarczego i turystycznego, przyczyni się do intensyfikacji procesów rozwojowych na 
obszarze Polski Wschodniej.

O projekcie

About the Project

 The Bełżec commune (Lubelskie Voivodship, the Leader of the Project) and the 
Town and Municipality of Ulanów (Podkarpackie Voivodship, the Partner of the 

Project) are implementing a Project named "The co-operation platform of Bełżec Commune 
and Ulanów Town and Municipality as a chance to enhance and develop the tourist potential 
of Eastern Poland", co-financed by the EU from the EuropeanRegional Development Fund 
as part of the Operational Programme "Development of Eastern Poland" for the years  
2007-2013, Priority Axis I: Modern Economy, Measure 1.4: Promotion and cooperation.
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 The main objective of the Project, which will be implemented in 2012-2014, is 
promoting the tourist offer and establishing a constant platform of cooperation 

between the Bełżec commune and the Ulanów Town and Municipality. Implementing the 
programme will improve competitiveness of knowledge-and-enterprise-based economy 
and enhance the social, economic and spatial cohesiveness of the Eastern Poland regions. 
Within this project, proper measures will be taken to enhance the innovativeness of Eastern 
Poland, develop the RD sector and attract new investors, thus supporting the process of 
transformation of the regional economy from traditional to knowledge-based and making 
use of the new technologies. The implementation of the Project requires activies aiming 
at supporting the development of the region and making use of the existing cultural, 
economic and tourist potential. Therefore, it should intensify the developmental processes 
in Eastern Poland.



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W BIELIŃCU

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bielińcu powstała w dniu 26 stycznia 1958 roku. Jej 
założycielami byli: Jan Szewc, Tadeusz Żak, Jan Turosz, Stanisław Wojtak, Antoni 

Jaskot i Jan Koluch. Pierwszy Zarząd stanowili: prezes Jan Szewc (1958-1974), naczelnik 
Tadeusz Żak (1958-1981), z-ca Jan Turosz, sekretarz Stanisław Wojtak, skarbnik Antoni 
Jaskot, gospodarz Jan Koluch. W latach 1981-1991 funkcję naczelnika pełnił Alfred Szostak. 
Do ważniejszych akcji strażacy zaliczają udział w akcji powodziowej w lipcu 1980 roku,  
a w sporcie drużyna z Bielińca zajęła VII miejsce na zawodach gminnych w Gliniance w 1996 roku.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GBA 2,5/16 Star 244 oraz motopompą PO5.
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KRONIKA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELINACH

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach zwana w wówczas „fajermanami”, powstała 
w latach 1878–1880. Ze względu na brak zapisów trudno ustalić założycieli straży pożarnej. 
Natomiast wiadomo, że straż prowadziła zorganizowaną działalność zapobiegawczą  
i ratowniczą oraz liczyła w tym czasie od 18 do 20 członków. W okresie I-szej wojny 
światowej i wojny Polsko–Bolszewickiej w latach 1914–1920, działalność straży została 
mocno ograniczona. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, następuje 
ożywienie działalności straży. Organizacja strażacka w tym czasie liczyła od 20 do 30 
członków. Utrzymywała się z dobrowolnych składek i darowizn od mieszkańców wsi  
i zysków z organizowanych przedstawień, festynów i zabaw. W 1923 roku już umocniona 
organizacja strażacka z własnych wypracowanych środków i zbiórek pieniężnych od ludności 
buduje remizę strażacką na placu wiejskim obok zabudowań parafialnych. W 1926 roku 
wybudowano nową remizę, w której było już pomieszczenie na sprzęt strażacki, oraz sala 
widowiskowa ze sceną. W latach 1923–1933 zakupiono: nowoczesną w tym okresie ręczną 
metalową sikawkę dwutłokową na podwoziu, hełmy ochronne, toporki, pasy, węże, bosaki  
i inny potrzebny sprzęt. W 1939 roku straż w Bielinach liczyła 22 członków. W okresie lat 
1939–1945 działalność straży częściowo zamiera, lecz poszczególni jej członkowie biorą 
czynny udział w podziemiu antyhitlerowskim w oddziałach partyzanckich w okolicach 
Jarocina, Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej. W okresie działań wojennych i okupacji 
hitlerowskiej, strażacy wykonują tylko niektóre czynności wymuszone przez władze 
hitlerowskie. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości 1945 – 1947, ponownie 
samorzutnie działalność straży zaczyna się odnawiać. W 1949 roku straż pożarna z własnych 
środków pieniężnych zakupiła w Krakowie ciężarowy samochód marki Studebecker, który 
spełniał rolę samochodu strażackiego. 
 W 1959 roku z inicjatywy zarządu straży oraz wynikających potrzeb, rozpoczęto 
budowę nowej remizy, która miała zaspokajać potrzeby strażaków. Budowę remizy 
ukończono w 1961 roku przy wspólnej pomocy strażaków. W latach 1963–1980 straż pożarna 
pełni swe funkcje statutowe i jest nadal najważniejszą organizacją społeczną w Bielinach.  
Do ważniejszych prac społecznych można zaliczyć:
♦ wykonanie zbiornika wodnego w pobliżu Domu Ludowego
♦ naprawę dróg wiejskich i dróg wiodących w pola
♦ wykonanie suszarni na węże
♦ wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej i suszarni. 
 W 1972 roku przyjęto na wyposażenie jednostki OSP Bieliny samochód strażacki 
marki ŻUK. W lipcu 1980 roku strażacy biorą udział w ratowaniu i likwidowaniu skutków 
wielkiej powodzi spowodowanej wylewem Sanu w Bielinach i okolicznych miejscowościach. 
W dniu 3-go maja 1981 roku walne zebranie członków straży pożarnej podejmuje uchwałę  
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w sprawie ufundowania sztandaru dla jednostki z okazji 100–lecia straży pożarnej  
w Bielinach oraz  w sprawie budowy nowoczesnej remizy z dużą salą widowiskową, sceną, 
pomieszczeniami garażowymi na samochód i pomieszczeniami na działalność kulturalno-
rozrywkową. 
 17 września 1982 roku  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Warszawie nadał OSP w Bielinach Złoty Znak Związku. Także w roku 1982 Strażacy OSP 
Bieliny i parafii uczestniczą w dniu 25 kwietnia w poświęceniu i ustawieniu krzyża misyjnego 
na zakończenie Misji świętych w parafii Bieliny. W dniu 23 stycznia 1983 roku odbyło się 
walne zebranie członków, ustalono wstępną lokalizację remizy na mieniu wiejskim po 
przeciwnej zlewni mleka za drogą. W na zebraniu wiejskim dniu 24 kwietnia 1983 r. podjęto 
uchwały, że wiejskie środki pieniężne i materiały za dzierżawę cegielni będą wykorzystane na 
budowę Domu Strażaka w Bielinach. Po konsultacjach z mieszkańcami wsi, postanowiono,  
że planowaną budowę powiększy się o ośrodek zdrowia, salę widowiskową ze sceną, 
pomieszczenia dla LZS i KGW.
 W dniu 22go lipca 1984 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę. 
Uroczystego aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonał Naczelnik Urzędu Miasta 
i Gminy Ulanów Krzysztof Borowski. Przez kolejne lata budowa Domu Strażaka i Ośrodka 
Zdrowia w Bielinach przebiega zgodnie z planem. Przez kolejne lata trwają prace 
wykończeniowe. W dniu 17 maja 1989 roku podczas uroczystego wyjazdowego posiedzenia 
Rady Miasta i Gminy Ulanów, Naczelnik UMiG w Ulanowie,  Krzysztof Borowski dokonuje 
otwarcia i oddania do użytku Domu Strażaka i Ośrodka Zdrowia strażakom i mieszkańcom 
Bielin. Nie zabrakło też strażaków w uroczystościach organizowanych przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bielin i Parafii Bieliny z okazji przypadających ważnych w życiu wsi i parafii rocznic. 
Towarzystwo powstało w 1997 roku. W tym też roku na miejscu  gdzie stał pierwszy kościół 
nad wysokim brzegiem Sanu zwanym Wysoki Ląd lub Pod Figurą, stanął Krzyż – Pomnik, 
wzniesiony w miejscu jednej z pierwszych lokalizacji wsi, gdzie od lat stoi przydrożny krzyż, 
znak wiary mieszkańców tej ziemi i według przekazu pamiątka pobytu  Wojciecha, męczennika 
za wiarę, patrona Kościoła, Parafii Bieliny i Polski. Główne uroczystości tysiąclecia śmierci 
św. Wojciech i X wieków osady Bieliny odbyły się w dniach 23 – 27 kwietnia 1997 roku. 
 W dniu 26 marca 1998 roku, decyzją kustosza relikwii Świętego Wojciecha w Gnieźnie, 
Ks. Abp. Henryka Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego, diecezjalne Sanktuarium  
Św. Wojciecha w Bielinach otrzymało relikwie swojego patrona Świętego Wojciecha. Strażacy 
uczestniczą w pielgrzymce do Gniezna. Przywożą relikwie św. Wojciecha do Sanktuarium  
w Bielinach. Strażacy OSP Bieliny biorą udział w zabezpieczeniu pielgrzymki papieża 
Jana Pawła II podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w dniu 12. VI 1999 roku  
w Sandomierzu.
 W lipcu 1999 roku nastąpiła wielka powódź spowodowana wylewem Wisły i Sanu  
w okolicach Sandomierza. Strażacy z OSP w Bielinach przez kilka dni ratują ludzi, dobytek  
i mienie w okolicy Chwałowic i Antoniowa. W uznaniu za udział w akcji niesienia pomocy 
powodzianom otrzymują odznaczenia i dyplomy. Strażacy zawsze akcentują swoją obecność 
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w uroczystościach związanych z Bielinami. Służą swoją pomocą w przygotowaniach, 
zabezpieczaniu i uświetnianiu uroczystości. W dniu 2 maja 2000 roku został poświęcony 
kamień węgielny pod tablicę przedstawiającą św. Wojciecha w łodzi na skwerze przed 
Bielinami. 16 lipca 2000 roku przy wjeździe do Bielin od strony Ulanowa stanęła tablica 
przedstawiająca św. Wojciecha w łodzi. Strażacy zaciągnęli wartę honorową, następnie  
w zwartej kolumnie z orkiestrą dętą z Zarzecza pomaszerowali ul. Św. Wojciecha pod kościół 
parafialny, gdzie uczestniczyli w uroczystej sumie koncelebrowanej.
 W niedziele 22 maja 2011 roku w Bielinach obchodzono powiatowy dzień strażaka 
oraz jubileusz 130-lecia Ochotniczej Staży Pożarnej w Bielinach. uroczystości rozpoczęły 
się od Mszy Świętej odprawionej w Sanktuarium Św. Wojciecha. Po nabożeństwie strażacy  
i zaproszeni goście przedefiladowali do siedziby bielińskiej OSP. Tam zostali odznaczeni 
zasłużeni dla pożarnictwa. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza został 
udekorowany Winicjusz Kasprzyk. Złotym Znakiem Związku OSP RP – Julian Borcz, Złoty 
Krzyż Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Mirosław Młynarski, a srebrne: ks. Jan Jagodziński, 
Stanisław Pająk, Paweł Kamiński i Jan Rup. Brązowy Krzyż Zasługi dla Pożarnictwa przyznano 
Piotrowi Rutynie. Na temat 130-letniej historii bielińskiej straży opowiedział Piotr  
Surma - prezes OSP.
Obecny Zarząd OSP w Bielinach: 
Piotr Surma - Prezes,  Józef Wójtowicz - Naczelnik, Sławomir Kruk - Zastępca Naczelnika, 
Jerzy Kotuła - Skarbnik, Paweł Sarnikowski - Sekretarz, Łukasz Kochańczyk - Gospodarz:, 
Paweł Krawiec - Członek. 

Jednostka dysponuje wozem bojowym GLBA 1,5/8 Mercedes i motopompą PO3.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W BUKOWINIE

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie założona została w dniu 12 grudnia 
1969 roku. Założycielami byli: Jan Bieńko, Bronisław Ćwikła, Józef Garbacz, 

Jan Góreczny, Władysław Kotuła, Franciszek Kruk, Tadeusz Kupiec, Adolf Małek, Józef 
Małek, Władysław Małek, Wojciech Mariański, Henryk Oleksak, Edward Piwowar, Henryk 
Piwowar, Józef Piwowar, Jan Pokora, Stanisław Sabanowski, Józef Siembida, Krzysztof 
Włodek, Jan Ziemba. Jednostka wówczas liczyła 17 druhów. Członkowie OSP zajmowali się 
przeprowadzaniem kontroli przeciwpożarowych we wsi, utrzymywaniem porządku oraz 
gaszeniem pożarów i usuwaniem ich skutków na terenie wsi i poza terenem, na wezwanie. 
W 1972 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę. W latach 80. strażacy przebudowali 
garaż po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych i przeznaczyli go na zaplecze techniczne i budynek 
OSP. Jednostka OSP bierze udział w zawodach sportowo - pożarniczych organizowanych na 
terenie gminy i powiatu. Udział w ważnych akcjach ratowniczych: 
♦ lipiec 1980 roku - powódź - akcja ratunkowa w Bielinach, ochrona pól uprawnych przed  
   zalaniem, 
♦ 22 - 24 kwietnia 1998 roku - powódź - akcja ratunkowa w Bielinach. 
W zakresie sportów pożarniczych drużyna Bukowiny zajęła: 
♦ w 1983 roku - zawody gminne w Ulanowie - II miejsce, 
♦ w 1984 roku - zawody rejonowe w Przyszowie - II miejsce, 
♦ w 1985 roku - zawody rejonowe w Krzeszowie - III miejsce, w 1986 roku - zawody gminne 
♦ w Ulanowie - III miejsce, 
♦ w 1993 roku - zawody gminne w Wólce Tanewskiej - III miejsce, 
♦ w 1994 roku - zawody gminne w Bukowinie - IV miejsce, 
♦ w 1995 roku - zawody gminne w Bielinach - II miejsce, 
♦ w 1996 roku - zawody gminne w Gliniance - III miejsce, 
♦ w 1998 roku - zawody gminne w Dąbrowicy - II miejsce, 
♦ w 1999 roku - zawody powiatowe w Jeżowem -VII miejsce. 
Szczególnie ważne postacie dla OSP: 
♦ Adam Kruk - prezes OSP od 1986 roku do 2 listopada 1998 roku, 
♦ Tadeusz Kupiec - długoletni skarbnik Straży.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GBA 2,5/16 Star 244 i motopompą PO3.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W DĄBROWICY

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy powstała w dniu 27 stycznia 1952 roku. 
Założycielami byli: Józef Ćwika - komendant, Bolesław Otto, Józef Bieńko, 

Włodzimierz Nikolas, Adam Sawa, Michał Koń, Jan Młynarski, z-ca ds. technicznych, 
Stanisław Kujawa, z-ca ds. kulturalno-oświatowych, Andrzej Kazanecki, Andrzej Młynarski, 
Roman Nikolas, Józef Chwiej, Józef Zwolak, Bronisław Niemiec, Jan Koń, Władysław Małek, 
Jan Sobina oraz Jan Młynarski - sekretarz, członkowie - Jan Moskot, Atoni Kazanecki  
i Kazimierz Chmielowiec. Delegatem do Zarządu Powiatowego został wybrany Henryk 
Młynarski. W 1968 roku przystąpiono do budowy remizy strażackiej, którą oddano do 
użytku w 1970 roku Od 1952 do 1995 roku, jednostka była w grupie M-l. W 1995 roku 
otrzymała wóz bojowy marki „Star” i została przekwalifikowana na jednostkę S-1. Dnia 
14 września 1997 roku odbyła się uroczystość z okazji nadania jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej sztandaru i oddania zmodernizowanej remizy do użytku. Dzień 2 maja 
2004 r. to również ważna data. Miało miejsce wtedy uroczyste przekazanie i poświęcenie 
nowego wozu bojowego, który otrzymała nasza jednostka. STAR 244 to nowy nabytek, 
który otrzymaliśmy nieodpłatnie z JW z Gliwic. Wóz ten zastąpił wysłużonego STARA A-25, 
później zezłomowanego. W 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy strażacy z OSP w Dąbrowicy 
wyruszali na pielgrzymkę do Jasnej Góry, postanowili wesprzeć współpielgrzymów. Zanim 
ruszyli na pokutny szlak, przez dwa miesiące pracowali nad urządzeniem, którego nie ma 
żadna inna jednostka OSP. Specjalny stelaż strażacy wyposażyli w 24 krany zasilane wodą ze 
zbiornika w wozie strażackim. Strażacy ze swoim wynalazkiem towarzyszą stalowowolskiej 
pielgrzymce na Jasną Górę już 7 lat. W 2007 roku strażacy z naszej jednostki ufundowali 
do kościoła filialnego jeden z witraży, przedstawiający św. Floriana, patrona strażaków.  
24 członków OSP przekazało na ten cel kwotę 2500 zł. W 2008 roku w Bukowinie na Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ulanów 
nasza jednostka zajęła I miejsce w grupie „A” (mężczyźni) i grupie Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze (chłopcy) oraz II w grupie „C” (Kobiece Drużyny Pożarnicze). Passa strażaków  
z grupy „A” trwała jeszcze przez następne trzy lata na zawodach gminnych organizowanych 
odpowiednio w: Bielińcu (II miejsce w grupie „C” i I MDP dziewczyn), Dąbrowicy i Kurzynie. 
W styczniu 2011 r. strażacy z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Nisku nieodpłatnie 
przekazali dla  jednostki samochód strażacki Renault M210.12 4x4. W maju 2012 roku 
Dom Strażaka został przyozdobiony napisem „Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy” jak  
i również umieszczoną nad nim figurką św. Floriana. 
Jednostka dysponuje obecnie wozem bojowym GBA2/26 Renault, motopompą PO3, 
agregatem prądotwórczym Geko 2,4 kW.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W DĄBRÓWCE

 Ochotnicza SStraż Pożarna w Dąbrówce powstała w 1925 roku. Inicjatorami 
byli: Piotr Rękas, Wojciech Olszówka, Józef Szajwaj, Franciszek Martyna, Adam 

Olszówka. Ze społecznych środków zakupiono ręczną pompę. Sprzęt był przechowywany  
w budynku drewnianym. Do transportu pompy były wytypowane dwa wozy i cztery konie.  
W latach 1962-1964 wybudowano remizę OSP. W 1965 roku jednostka została 
przekwalifikowana na jednostkę typu M-l. Otrzymała z Komendy Straży Pożarnej  
w Stalowej Woli motopompę. Z inicjatywy druhów w 1998 roku zebrano środki finansowe 
od mieszkańców i zakupiono starszy wóz bojowy marki „Żuk”. Od 1998 roku jednostkę 
przekwalifikowano na jednostkę typu S-l. Do ważniejszych akcji należy ochrona drewnianego 
mostu na rzece Tanew podczas powodzi w 1980 roku oraz likwidacja pożaru lasu w Dąbrówce 
w dniu 26 kwietnia 1993 roku. Drużyna sportowa zajęła: 
♦ I miejsce w zawodach gminnych w Gliniance, 
♦ I miejsce w zawodach powiatowych w 1983 roku w Krzeszowie, 
♦ III miejsce w zawodach gminnych w Gliniance w 1988 roku 
♦ VI miejsce w 1996 roku w Gliniance, 
♦ IV miejsce w zawodach gminnych w 1998 roku w Dąbrowicy. 
Ważne postacie w życiu OSP: Michał Olszówka - długoletni prezes, Mieczysław Martyna 
- sekretarz, główny organizator budowy remizy, Józef Kozioł, Włodzimierz Romaniak oraz 
sołtys wsi, a zarazem członek OSP Kazimierz Olszówka.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GLM8 Ford oraz motopompą PO5.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W GLINIANCE

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance powstała w 1937 roku. Jej założycielami 
byli: Franciszek Stasiak i Karol Puk. Brak informacji o działalności w okresie  

od 1937 do 1957 roku, a w 1957 roku funkcję naczelnika OSP objął Franciszek Stasiak, który 
nieprzerwanie pełnił ją do 1981 roku. W latach 1964-1966 zostaje wybudowana remiza, 
a w 1983 roku jednostka otrzymuje samochód marki „Żuk”, który służy do dziś. W 1985 
roku powstają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - męska i żeńska. W latach 1998 - 2000 
strażacy modernizują obiekty po garażach Spółdzielni Kółek Rolniczych i przeznaczają je na 
remizę OSP. Straż zrzesza aktualnie 65 członków, w tym 8 honorowych oraz 10 dziewcząt  
i 10 chłopców w MDP. Do ważniejszych akcji zaliczyć należy: 
1980 rok - udział w akcji powodziowej i ochrona pól przed zalaniem przez wodę z rzeki 
San, 
♦ 1997 rok - udział w akcji powodziowej w gminie Połaniec i Łubnice, 
♦ 1998 rok - ochrona młyna w Ulanowie przed zalaniem oraz pól w miejscowości Bieliny. 
Drużyna sportowa: 
♦ 1990 rok - zawody gminne - I miejsce MDP chłopcy i dziewczęta, 
♦ 1993 rok - zawody wojewódzkie w Zaklikowie - IV miejsce MDP dziewczęta i VI miejsce 
MDP chłopcy, 
♦ 1994 rok - zawody gminne w Wólce Tanewskiej - I miejsce MDP dziewczęta i II miejsce 
MDP chłopcy oraz I miejsce MDP dziewczęta w zawodach rejonowych w Jeżowem, 
♦ 1995 rok - zawody gminne w Bielinach - I miejsce MDP dziewczęta i II miejsce MDP 
chłopcy, 
♦ 1996 rok - zawody gminne w Gliniance - I miejsce MDP chłopcy i II miejsce MDP 
dziewczęta. 
Ważniejsze postacie w jednostce: Franciszek Stasiak - naczelnik OSP od 1958 roku do 1981 
roku, Karol Puk pełniący funkcję zastępcy naczelnika oraz gospodarza remizy, Jan Szafran 
- skarbnik od 1964 do 1981 roku, Zygmunt Krawczyk - skarbnik od 1981 do 2001 roku, 
Edward Budziński - naczelnik OSP od 1981 do 1996 roku, Bolesław Ziemba - prezes OSP 
od 1971 do 1991 roku.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GBA 1,5/8 Mercedes i motopompą PO5.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W KURZYNIE ŚREDNIEJ

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzynie Średniej powstała w 1876 roku. Wówczas 
zakupiono ręczną sikawkę, beczkowóz na kółkach oraz węże z prądownicami. 

Podczas I wojny światowej powołano mężczyzn na wojnę, z których niewielu powróciło, 
a działalność zanikła. Sprzętem przeciwpożarowym dysponował wójt gminy. Na każdy 
tydzień gmina wyznaczała dyżury, dwie pary koni, które miały stać w pogotowiu oraz kilku 
ludzi. Przy domach musiał być sprzęt ppoż., taki jak drabina, bosak, tłumnica, wiadro.  
W centrum wsi wywieszane były kawałki szyny stalowej, a uderzanie w nie dawało sygnał 
alarmowy. Oprócz szyn bito w dzwon w jedną stronę. W 1933 roku ponownie powstał 
oddział OSP w Kurzynie Wielkiej. Do Zarządu weszli: Franciszek Siembida, Stanisław Andres, 
Jan Adamczyk, Aleksander Funcz, Michał Brzozowski, Jan Sawa. Przy OSP działał amatorski 
zespół artystyczny, którego kierownikiem był Franciszek Andres. W 1937 roku zorganizowano 
pierwsze zawody strażackie, a nagrodą była motopompa, która służyła do 1939 roku. Podczas 
II wojny światowej działalność straży zanika. Wznowiona zostaje w 1947 roku. Do Zarządu 
zostają wybrani nowi ludzie: sołtys wsi Stanisław Złotek, Stanisław Andres, Bronisław 
Urban, Adolf Giętka, Stanisław Winnicki, Jan Andres s. Fryderyka. W 1950 roku jednostka 
zajmuje II miejsce na zawodach powiatowych. W lipcu 1953 roku miał miejsce pożar młyna 
w Kurzynie Wielkiej, w walce z nim OSP Kurzyna Średnia odegrała znaczącą rolę. W 1968 
roku rodzi się inicjatywa budowy nowej remizy. Zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie: 
Henryk Kozak, Stanisław Janiec, Mieczysław Gorzkowski, Eugeniusz Nikolas, Tadeusz 
Tapper. W latach 1969-1973 druhowie budują nową remizę, która służy do dziś. W latach 
1980, 1997 i 1998 druhowie biorą udział w akcji powodziowej. Osiągnięcia sportowe to:  
♦ 1988 rok - II miejsce MDP dziewczyn, grupa I, zawody gminne, 
♦ 1988 rok - II miejsce MDP chłopców, grupa I, zawody rejonowe w Rudniku nad Sanem, 
♦ 1990 rok - II miejsce seniorzy na zawodach gminnych w Ulanowie, 
♦ 1993 rok - I miejsce seniorzy na zawodach gminnych w Wólce Tanewskiej, MDP dziewcząt 
II miejsce, grupa II, 
♦ 1994 rok - I miejsce dziewcząt, grupa I, w zawodach gminnych w Bukowinie oraz III miejsce 
seniorzy, 
♦ 1994 rok - II miejsce dziewcząt, II grupa, w zawodach rejonowych w Krzeszowie, 
♦ 1995 rok - I miejsce dziewcząt I grupa w zawodach gminnych w Bielanach oraz II miejsce 
na zawodach rejonowych w Rudniku, 
♦ 1996 rok - seniorzy II miejsce na zawodach gminnych w Gliniance oraz HDP II miejsce, 
♦ 1998 rok - seniorzy III miejsce na zawodach gminnych w Dąbrowicy, kobiety II grupa, II 
miejsce, dziewczyny MDP I miejsce, 
♦ 1999 rok - II miejsce dziewcząt II grupa w zawodach powiatowych w Jeżowem. 
Od 1970 roku prowadzona jest Kronika, w której odtworzono okoliczności powstania Straży 



i wydarzenia z okresu okupacji. Kroniką opiekuje się Zbigniew Brzozowski. Do ważnych 
postaci Straży zaliczyć należy druhów: Mieczysława Gorzkowskiego, Stanisława Andresa, 
Eugeniusza Nikolasa, Henryka Kozaka.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GBA 2,5/16 Mercedes, agregatem prądotwórczym 
5,5 kW, motopompą PO5, motopompą szlamową Subaru, pompą szlamową Honda, 
agregatem prądotwórczym Honda, piłą łańcuchową Sthil i pompa pływającą Niagara.Honda, 
agregatem prądotwórczym Honda, piłą łańcuchową Sthil i pompa pływającą Niagara.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W ULANOWIE

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanowie powstała w 1873 roku, niestety, 
dokumentacja szczegółowa uległa spaleniu w czasie ostatniej wojny. Ze względu 

na zwartą zabudowę miasto Ulanów było nawiedzane przez groźne pożary. Największy pożar 
miał miejsce w marcu 1886 roku. Spaliło się 171 domów i 41 budynków gospodarczych. 
Również w 1905 roku zanotowano duży pożar. W 1932 roku spaliła się rabinówka. W 1941 
roku Niemcy spalili bożnicę. Pod koniec II wojny światowej partyzantka polska i radziecka 
wysadziła Sąd Grodzki, a wraz z nim spłonęły wszystkie dokumenty archiwalne. Po 1945 roku 
naczelnikiem OSP był Michał Dąbek, który funkcję pełnił do 1972r. Przed nim naczelnikiem 
był Marian Michałkiewicz. W latach 1968-1969 kontynuowano budowę remizy OSP. W 
dniu 20 maja 1973 roku odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia powstania OSP z udziałem 
zastępcy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Rzeszowie płk. Fouty. Wówczas OSP 
Ulanów otrzymuje pierwszy wóz bojowy, który odbiera naczelnik Stanisław Ledwold. W dniu  
18 października 1977 roku podczas wyjazdu do pożaru w Hucie Deręgowskiej w miejscowości 
Czekaj doszło do wypadku drogowego. W wypadku giną śmiercią tragiczną druhowie 
Tadeusz Kopyto i Jan Prącik. Rannych zostaje pięciu druhów: Józef Czajka, Józef Kopytowski, 
Stanisław Zwolak, Władysław Schiffer, Zbigniew Kowalski. W zamian za zniszczony wóz Straż 
otrzymuje samochód gaśniczy marki „Star” 26, który służy jednostce do sierpnia 2000 roku. 
W dniu 26 czerwca 1993r. jednostce OSP zastaje nadany Sztandar, a w 1996 roku strażacy 
przystępują do rozbudowy remizy o drugi boks garażowy. W 1998 roku odchodzi na Wieczną 
Wartę druh Jan Nikolas - gospodarz OSP, kierowca wozu bojowego, a zarazem komendant 
gminny OSP. W uroczystości pogrzebowej w dniu 18 kwietnia 1998 roku uczestniczy  
ok. 300 strażaków. W dniu 17 września 2000 roku jednostka otrzymuje samochód gaśniczy 
marki „Jelcz”. Straż zrzesza wtedy 63 członków, w tym 2 wspierających, 1 honorowego oraz  
12 chłopców w MDP. Prezesem Zarządu OSP jest Zbigniew Chmura, naczelnikiem Józef Czajka, 
dowódcą MDP Paweł Czarnota, opiekunem MDP Zygmunt Ciosmak. Baza techniczna: remiza 
z dwoma boksami garażowymi, samochód marki „Jelcz” 004, motopompa P05, mundury 
moro. Straż bierze udział w akcjach gaszenia pożarów lasów, usuwaniu skutków powodzi  
i miejscowych zagrożeń. Wśród osiągnięć sportowych: 
♦ VI miejsce w zawodach powiatowych w Stanach w 1969 roku w III grupie; 
♦ VII miejsce w zawodach powiatowych w Ulanowie w 1970 roku, w III grupie; 
♦ I miejsce w zawodach gminnych w Gliniance w 1985 roku w III grupie; 
♦ II miejsce MDP chłopcy I grupa; 
♦ II miejsce w zawodach gminnych w 1994 roku w Bukowinie w III grupie; 
♦ III miejsce MDP chłopcy grupa I w zawodach gminnych w Bielinach w 1995 roku; 
♦ I miejsce MDP chłopcy grupa I w zawodach gminnych w Dąbrowicy w 1998 roku 
Do ważniejszych postaci Straży należą: Michał Dąbek - naczelnik OSP w latach 1945-1972, 
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Michał Pietruszyński - naczelnik w latach 1976-1982, Tadeusz Kopyto - kierowca w latach 
1973-1977 (zginął tragicznie), Jan Nikolas - członek w latach1962-1998, kierowca wozu  
od 1986 do 1998 roku, Zdzisław Nikolas – naczelnik w latach 1986–1996.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GCBA 5/32 Jelcz, samochodem GL8 Citroen, 
motopompą Pohatsu, pompą szlamową Honda, motopompą PO5, pompą pływającą 
Niagara i agregatem prądotwórczym 2600.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W WÓLCE TANEWSKIEJ

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Tanewskiej powstała w dniu 5 listopada 
1972 roku. Założycielami byli: Andrzej Cagara, Danuta Hajder, Antoni Jamróz, 

Edmund Jamróz, Tadeusz Jarzynka, Stefan Krawiec, Aleksander Kulesza, Franciszek Kutyła, 
Kazimierz Lewko, Kazimierz Machajski, Stanisław Małek, Tadeusz Małek, Tadeusz Małek s. 
Stanisława, Tomasz Młynarski, Józef Olszówka, Aleksander Piskorowski, Tadeusz Pożniak, 
Tadeusz Rodzeń, Leszek Seltenreich, Władysław Seltenreich, Bogdan Skrzypek, Alojzy 
Sobiło, Andrzej Szewc, Zbigniew Szewc, Dionizy Tofilski, Stanisław Wala, Mieczysław 
Wróbel, Franciszek Złotek. W skład pierwszego Zarządu weszli: A. Jamróz - prezes, A. Cagara 
- naczelnik, D. Tofilski - sekretarz, A. Sobiło - skarbnik, J. Olszówka - gospodarz, D. Hajder,  
A. Szewc. Straż został zapisana w rejestrze stowarzyszeń w dniu 7 grudnia 1972 roku pod  
nr. 1264. W 1974 roku przystąpiono do budowy remizy, a w 1976 obiekt ukończono. W dniu  
17 maja 1978 roku Komenda Rejonowa w Stalowej Woli przekazała Straży w Wólce Tanewskiej 
motopompę wraz z osprzętem. Jednostka została przekwalifikowana jako jednostka M-l. 
W marcu 1992 roku druhowie przejmują wóz bojowy marki „Star” 26 z JRG w Nisku.  
W czynie społecznym druhowie wóz remontują. Przy remoncie wyróżnili się: Janusz Madej, 
Leszek Seltenreich, Władysław Seltenreich, Rafał Seltenreich, Józef Seltenreich, Tadeusz 
Hajduk, Stanisław Maziarz, Zbigniew Kołodziej, Alojzy Sobiło, który przekazuje nieodpłatnie 
silnik do tego wozu. W dniu 20 kwietnia 1992 roku jednostka OSP po raz pierwszy bierze 
udział w akcji ratowniczo - gaśniczej w miejscowości Dąbrówka Ruda. Z dniem 1 maja 1992 
roku jednostka zostaje przekwalifikowana na jednostkę S-l. W 1993 roku przy OSP zostaje 
założona męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W dniu 10 listopada 1994 roku jednostka 
otrzymuje wóz bojowy marki „Tatra”, który w 2010 roku zostaje wycofany i zastąpiony 
wozem Mercedes Atego GBA 2.5/16. W dniu 25 marca 1997r. komendant rejonowy PSP  
w Stalowej Woli bryg. Aleksander Jankowski zawiera porozumienie z burmistrzem Ulanowa 
mgr. inż. Andrzejem Bąkiem o włączeniu jednostki do KSRG. Decyzją komendanta głównego 
z dnia 30 maja 1997 roku jednostka zostaje włączona do systemu. W dniu 17 września 
2000 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania Sztandaru, którego fundatorem był 
mieszkaniec Wólki Tanewskiej pan Jerzy Nagier, traktujący go jako wdzięczność strażakom 
za akcję ratowniczo-gaśniczą przeprowadzoną podczas pożaru jego zakładu stolarskiego  
w czerwcu 1995 roku. W skład komitetu organizacyjnego wchodzili: Jerzy Nagier - fundator, 
Roman Maziarz, Władysław Seltenreich, Alojzy Sobiło, Bronisław Kozdra - sołtys wsi. Straż 
zrzesza aktualnie 36 członków. Prezesem Zarządu jest Władysław Seltenreich, Prezesem 
Honorowym Alojzy Sobiło, naczelnikiem Tadeusz Hajduk, sekretarzem Leszek Seltenreich. 
Udział w ważnych akcjach ratowniczych: 1992 roku za ofiarność i bohaterstwo w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych odznaczeni zostają: Alojzy Sobiło, Władysław Seltenreich, Leszek 
Seltenreich, Rafał Seltenreich, Józef Seltenreich, Tadeusz Hajduk. W dniach 22-24 kwietnia 



1998 roku jednostka bierze udział w akcji ratowniczej podczas powodzi ratuje młyn przed 
zalaniem. W dniu 18 maja 1999 roku bierze udział w akcji podczas pożaru hali produkcyjnej 
w cegielni w Nisku. W dniu 19 maja 1999 roku bierze udział w akcji podczas pożaru trzech 
budynków gospodarczych w Nisku. W dniu 30 kwietnia 2000 roku bierze udział w akcji 
podczas pożaru zabudowań w miejscowości Banachy gm. Harasiuki. Ważniejsze osiągnięcia 
sportowe to: 
♦ 1985 rok - III miejsce na zawodach gminnych w III grupie, 
♦ 1988 rok - II miejsce, 1990 rok -1 miejsce, 
♦ 1991 rok - VI miejsce na zawodach rejonowych w III grupie, 
♦ 1993 rok - II miejsce na zawodach gminnych w III grupie i I miejsce MDP chłopcy I grupa, 
♦ 1993 rok - V miejsce na zawodach rejonowych MDP chłopcy I grupa, 
♦ 1994 rok - V miejsce na zawodach gminnych w III grupie i - I miejsce MDP chłopcy I grupa, 
♦ 1995 rok - III miejsce na zawodach gminnych w III gru pie i I miejsce MDP chłopcy I grupa, 
♦ 1995 rok - VI miejsce na zawodach rejonowych MDP chłopcy I grupa, 
♦ 1996 rok - IV miejsce na zawodach gminnych w III grupie i II miejsce MDP chłopcy I grupa. 
Od 1972 roku prowadzona jest Kronika, którą opiekuje się obecnie Zbigniew Poźniak.
Jednostka dysponuje wozem bojowym GBA 2,5/16 Mercedes, agregatem prądotwórczym 
2,6 kW, pompą szlamową Honda GX 240, motopompą PO5, pompą pływającą Niagara, piłą 
łańcuchową Husqwarna, piłą tarczową Echo.
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