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Serdeczne dziękuję Tym, 
którzy podzielili się wiedzą 

na temat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu 
i pomogli w tworzeniu niniejszej publikacji:

Józefie i Maksymilianowi Jaroszom, 
Marii Kozioł z Tuszymy, 
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Renacie i Witoldowi Jaroszom, 

Barbarze Mieli, 
Emilii i Zenonowi Zanchirom, 

Adamowi Kopaczowi, 
Włodzimierzowi Juraszowi – prezes OSP Przecław, 

Franciszkowi Augustynowi – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Mielcu, 

śp. Marii Wątróbskiej – długoletniej nauczycielce i kronikarce 
historii Przecławia.
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Od autorki

Niniejsza publikacja powstała pod wpływem stopniowego pozna-
wania historii przecławskiej straży, wspomnień i opowieści mieszkań-
ców (zazwyczaj bez podawania dat) i lektury dokumentów, jakie udało 
mi się zdobyć. Z tych relacji zaczął się wyłaniać fascynujący obraz prze-
szłości przecławskiej straży pożarnej, jednej z najstarszych w regionie. 

Postanowiłam to wszystko spisać, aby nie zatarło się w ludzkiej pa-
mięci i nie uległo zapomnieniu, by kiedyś wnuki mogły poczytać o do-
konaniach swoich dziadków. 

135-letnia historia przecławskich druhów i ich dokonań zasługuje 
na upamiętnienie i szacunek.

Zdaję sobie sprawę, że nie dotarłam do wszystkich danych i doku-
mentów, bo wiele z nich zaginęło bezpowrotnie, oparłam się na tym co 
ocalało i co udało mi się wyszukać. 

Być może uda się kiedyś kontynuatorom odnaleźć brakujące ogniwa 
w łańcuchu wydarzeń składających się na dzieje Przecławian, naszych 
rodaków służących w strażackich mundurach i niosących pomoc sąsia-
dom w chwilach zagrożeń i nieszczęść.

Niech ta publikacja będzie hołdem złożonym dla nich i dla ich ofiar-
ności, niech przyczyni się do rozsławienia dobrego imienia przecław-
skich strażaków oraz miasta Przecławia.

Fenomen nieprzerwanego istnienia i funkcjonowania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przecławiu, przetrwała ona zabory, wojny i zawie-
ruchy dziejowe, powinien stać się powszechnie znany każdemu miesz-
kańcowi Ziemi Przecławskiej i napawać go dumą. 

Temu właśnie celowi poświęcam tę książkę.
Józefa Krzak
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Na początku byli Rzymianie
To nie legenda, a wykopaliska archeologiczne zaświadczy ły, że po 

zatartych śladach kultury przeworskiej i wcześniej szych pojawiła się 
nowa. 

Otóż w II wieku naszej ery miała miej sce ekspansja Imperium Ro-
manum na północ od Karpat i po wzgó rzach nad Wisłoką chodzili 
legioniści cezarów największego państwa ówczesnego świata, a wielu 
nawet złożyło na tej ziemi swoje kości. 

Nazwa rzeki, którą znamy jako Wisłokę, jest z całą pewnością sło-
wiańską wersją prastarej nazwy rzymskiej vis-loca-tula, co w języku 
Rzymian oznaczało dosłownie „kręta wstę ga rzeki”.

Potem nadeszli Słowianie, nasi przodkowie. W pierwszej fazie osad-
nictwa wczesnośredniowiecznego na krańcu wyso czyzny tarnowskiej 
istniała bliżej nieokreślona osada, leżąca nad lewym, dość pagórkowa-
tym brzegiem Wisłoki. W tym punkcie osadniczym znaleziono ślady 
pół-ziemianek i pół-chat. 

W wie kach VIII–IX ten rejon był międzyplemiennym pograniczem 
dwóch słowiańskich wspólnot, Wiślan i Lędzian. Pod koniec IX w. Mo-
rawianie podjęli skuteczną próbę wprowadzenia chrześcijaństwa wśród 
podbitego ludu. 

Po okre sie wielkomorawskiej supremacji Wiślanie przystąpili do od-
budowy swego terytorium. Po zepchniętych w cień Morawia nach na 
arenę wydarzeń zbrojnie wkroczyły plemiona Czechów znad Wełtawy. 
Oni na zawsze uniemożliwili wskrzeszenia te rytorium Wiślan i założe-
nia przez nich państwa. Tym razem jednak po wolnej stronie, lechickiej, 
pozostała ziemia nad dolną Wisłoką (tu, gdzie dziś leżą miasta Dębica, 

Historia Przecławia
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Przecław i Mielec z Rzochowem). Ta część terytorium należała wtedy 
do resztki Wiślan, czy może już raczej do odrodzonych i wzmocnio-
nych Lędzian. 

Od dzisiejszego Przecławia do granicy wpływów cze skich było wów-
czas bardzo blisko, tylko jakieś 25 km na połu dnie (w przybliżeniu linia 
od Pilzna po Lisią Górę pod Tarno wem). Tyleż samo było na wschód 
– tam mieszkała mieszana ludność lechicko-ruska. 

Zatem,  czy na północ od tej granicy chrześcijanie rodem z Czech, 
Moraw i Słowacji mieli do kogo iść z krzyżem wiary w Chrystusa? 

A może fala wpływów czeskich Przemyślidów zatrzymała się tylko  
z powodów natural nych, w ekspansji wzdłuż północnych brzegów Wi-
słoki mo gły im przeszkodzić zdradliwe bagna, gęste bory i malaryczne 
grzęzawiska mrocznej Puszczy Sandomierskiej.

Przecław piastowski lub młodszy
Z braku pamiątek materialnych i piśmienniczych z okresu pierw-

szych Piastów, przeszłość Przecławia zawiera same nie wiadome. Naj-
wcześniej powstała tu parafia. Jej istnienie może być w przybliżeniu 
datowane na drugą połowę XII wieku, bo wiem już na początku XIII w. 
biskup krakowski Iwo Odrowąż erygował drugie probostwo w grani-
cach tego samego, przecławskiego okręgu parafialnego. 

Była to nader rzadka praktyka, na wet w tak rozległej diecezji jak 
krakowska. Historycy uważają, iż owe 11 lat z dziejów tej parafii jest 
okresem fundamental nym dla średniowiecznego rozwoju Przecławia – 
jest już bar dziej konkretnie datowana historia oraz przetrwał przekaz 
o tym, że misję umacniania wiary katolickiej wśród ludności zamiesz-
kałej między Wisłoką a Puszczą Sandomierską prowadziła tu parafia  
z kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt szej Marii Panny.

Okres źródłowy z czasów działalności bisku pa Iwona (1218-1229) 
jest wybitnym świadectwem na istnie nie parafii przecławskiej w XII 
wieku, może nawet z kościo łem, którego patronką była Najświętsza Ma-
ria Panna Wniebo wzięta. Nadal jednak brak nam źródeł pisanych, wte-
dy wytwo rzonych, które byłyby relacjami o samej miejscowości, którą 
nazywamy Przecław. 

Możemy jedynie domyślać się, że był to ośrodek osadniczy, które-
mu dano szansę rozwoju, choć leżał nieco na uboczu pierwszorzędnych 
zdarzeń państwowych, związanych z rządami księcia Leszka Białego. 
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Na podstawie badań dziejów Kościoła w Polsce możemy wnosić, że po-
twierdzone istnienie już na początku wieku XIII w Przecławiu świą tyni 
parafialnej i dwóch probostw jest bezspornym świadec twem na dobrze 
zaludnioną osadę, może jeszcze książęcą, ale z zaznaczoną hegemonią 
kościelną (przy okazji – ciekawe, że ta miejscowość nie jest nigdzie wy-
mieniana jako własność bene dyktynów, zakonników z Tyńca). 

W 100 lat później (1325-1327) parafia Przecław nad dolną Wisłoką 
została potwierdzona w źró dłach odnoszących się do dekanatu dębic-
kiego, jako jego część na północy, w obrębie prepozytury w Wiślicy (po-
tem parafia przecławska została samodzielną prepozyturą).

Jeśli uznamy Przecław za centrum pierwotnego słowiań skiego opola 
i miejscowość osadniczą wczesnej Polski, mamy prawo przypuszczać, 
że na ponad 150 lat przed restytucjami Kazimierza Wielkiego nadwi-
słocki Przecław został wyłączony z uposażenia kasztelanii wiślickiej lub 
sandomierskiej i przekazany w ręce prywatne, komuś z imienia nam 
jeszcze nieznanemu. Dużo wskazuje na to, że przywilej miejski wydał 
król Ka zimierz Wielki pod koniec swego pracowitego żywota (jeżeli nie 
on, to jego następcy). 

Byłby wobec tego Przecław miastem piastowskim, ale czy kiedykol-
wiek na potwierdzenie tak śmia łej hipotezy odnajdą się dokumenty, do-
tąd jeszcze niepoznane przez historyków?

Kiedy nie wiemy o sobie za wiele, należy popytać u sąsia dów. Z miast, 
które można porównać, aby poznać Przecław, najbardziej obrazowo 
opisano Pilzno. To znana, wielowiekowa stolica powiatu dla Przecławia, 
Dębicy, a nawet Tarnowa. Miastem w pełnym tego słowa znaczeniu 
Pilzno stało się w trzeciej ćwierci XIV wieku. Oparciem historycznym 
dla niego jest przywilej lokacyjny króla Kazimierza Wielkiego z 3 paź-
dziernika 1354 roku. Mocą owego dokumentu polecił on „szlachetnie 
urodzonemu Dobiesławowi” herbu Gozdawa założyć miasto Pilzno  
w ziemi sandomierskiej. Na zrębach istniejącego już wcześniej powiatu 
sądowego powstał powiat pilzneński. 

W jego granicach z drugiej poł. XIV w. znalazły się miasta Tarnów, 
Sę dziszów, Ropczyce, Dębica, Przecław i Rzochów, a potem, w wiekach 
XV i XVI: Mielec, Kolbuszowa i Radomyśl Wielki. 

Zatem był to dość rozległy obszar, a Pilzno stało przed szansą prze-
kształcenia się w jedno z większych miast Małopolski, co jednak nigdy 
nie nastąpiło.
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W 1419 r. do izby pilzneńskiego sądu stawili się Spiekot i jego syn 
Jan, mieszkańcy przecławskiego Przedmieścia. Zapiska o procesie,  
w którym wzięli udział, może świadczyć, że Prze cław też był miastem, 
tyle że nie tak wszechstronnie urządzo nym jak Pilzno. Rozwiązanie za-
gadki dotyczącej datacji miejskości Przecławia leży głównie w jednym 
dokumencie loka cyjnym miasta na prawie magdeburskim, do którego 
nikomu dotąd nie udało się dotrzeć, jeśli w ogóle jeszcze istnieje.

Za wieki XIV i XV nie masz lepszej postaci do pocztu wybitnych 
przecławian jak wojewoda łęczycki i wielkorządca kra kowski Jan Ligę-
za. 

  To on pomagał Jadwidze andegaweńskiej umocnić się na polskim 
tronie i poślubić litewskiego kniazia Jagiełłę, ochrzczonego Władysła-
wem. Jego imię znajduje się na wielu dokumentach z tego czasu, uwia-
rygodnionych pod wieszonymi do pergaminów osobistych odcisków 
pieczętnych. 

Zachował się najważniejszy z nich, odnowienie działalności uniwer-
sytetu krakowskiego w roku 1400, które było możliwe m.in. za spra-
wą Jana Ligęzy. W dziesięć lat później ten sam śre dniowieczny polski 
możnowładca, wówczas już właściciel Prze cławia i Podola, wojewoda 
łęczycki i zarazem wielkorządca kra kowski Jan Ligęza herbu Półkozic 
został dwukrotnie wymieniony przez naszego XV-wiecznego kronika-
rza i historyka Jana Dłu gosza, bowiem jako dowódca 32 chorągwi ry-
cerskiej Ligęza walczył 15 lipca 1410 r. u boku króla Władysława Jagiełły 
pod czas słynnej bitwy pod Grunwaldem oraz zajmował się na Wa welu 
ocalałymi jeńcami europejskimi.

Barwy zaciągu znamie nitego przecławianina były identyczne jak na 
chorągwi Króle stwa Polskiego, tyle że na czerwonym tle bielała głowa 
Półkozica,  znak znakomitego rodu, a także herb miasta Przecławia do 
drugiej poł. XVI wieku. W1413 r. żyjący już długo Jan Ligę za z Przecła-
wia był sygnatariuszem unii horodelskiej, kiedy Li twinów przyjmowa-
no do polskich herbów.

XVI wiek
W 1516 r. kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki z poru-

czenia króla Zygmunta I Starego zwołał senatorów i ma gnatów Króle-
stwa Polskiego. Miejscem zjazdu był nowy za mek w Mielcu, własność 
kasztelana zawichojskiego Stanisła wa Mieleckiego herbu Gryf. 
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Obradowano o sposobach zabezpie czenia kraju przed napaściami ze 
wschodu. W ślad za nową stra tegią obronną Polski, w latach 1518-1529 
Mikołaj Ligęza zbu dował własny zamek w Przecławiu. Nowa budow-
la stanęła opodal średniowiecznego zameczku myśliwskiego, który, jak 
głoszą stare legendy, w XIII w. dostał się w formie książęcej nagrody 
rodowi Półkoziców.  Obie budowle, drewniana i mu rowana, stały obok 
siebie prawie półtora wieku, aż do „potopu szwedzkiego”. 

Dostępu na zamek broniły tzw. bombardy. Wzgó rze jako obronne 
plateau zostało solidnie wzmocnione. W źró dłach z roku 1537 napisano  
o nim: fortalicja. Miasta jednak nie obwarowano.

Wtedy na ziemi przecławskiej zrodziła się nowa specjal ność gospo-
darcza, wypalanie cegieł, które przetrwało do dziś jako dziedzina prze-
mysłowa tych okolic. 

W połowie XVI w. rysuje się kolejna znakomita postać z pocztu wy-
bitnych Przecławia, Felix Szczęsny Ligęza (1500-1560), najpierw dzie-
dzic, proboszcz i prepozyt przecławski, a potem kanonik krakowski  
i biskup lwowski, który podczas sejmu lubelskiego zo stał wyświęcony 
na arcybiskupa  lwowskiego (1555).  

Nastąpiła też istotna zmiana własnościowa, w 1578 r. Anna Ligę-
zianka poślubiła Andrzeja Koniecpolskiego (przyszłego kasztelana po-
łanieckiego), który stał się właścicielem klucza dóbr z częścią Przecławia 
i ośmioma wsiami. Ich potomkowie herbu Pobóg władali do połowy 
XVII w rozległymi dobrami przecławskimi, a Marcjanna Koniecpolska 
z synami nawet świetnymi dziedzic twami oleskimi Daniłowiczów, Żół-
kiewskich i Sobieskich.

W „Złotym Wieku” miasto zaczęto uwzględniać na ma pach Polski  
i Europy (1574), a pod rokiem 1602 zamieszczono je, z pewnością tro-
chę przesadnie, na mapie Europy pośród najważniejszych punktów 
obronnych na południu kraju, Przecław jako Preslaw zaznaczono na 
równi z Krakowem, Sandomierzem i Przemyślem.

XVII wiek
Rzeczpospolitą objęła wojenna zawierucha, którą za Hen rykiem 

Sienkiewiczem określamy jako „potop szwedzki”. Skutki najazdu Szwe-
dów byty długotrwałe,  załamała się unia polsko-litewska, a Polska od 
Bałtyku po Karpaty krwawiła i stała w ogniu. Pod bronią były załogi 
zamków w Mielcu, Przecławiu, Baranowie i przede wszystkim w Rze-
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mieniu, który Lubomirscy ufortyfikowali i uzbroili w 40 dział, zamie-
niając to miej sce w twierdzę.  

Dobra przecławskie należały wtedy do Tarnow skich, którzy nastali 
po Koniecpolskich. Pazur wojny nad szarpnął je połowicznie. Jesienią 
1655 został spalony średnio wieczny dwór drewniany, ale okazały mu-
rowany zamek rene sansowy przetrwał wojnę,  Szwedzi nie wysadzili go 
jak w Sandomierzu i odeszli, jednak zostawiając zgliszcza po ratuszu  
i do mach mieszczan. 

Symbolem tamtego czasu jest Grób Dragona w Korzeniowie i za-
tarte ślady cmentarza ofiar potyczki pod Tuszymą. W okolicy przestały 
istnieć siedziby Ossolińskich, dwór w Zgórsku i zamek w Mielcu (jego 
obraz wisi w zamku przecławskim), natomiast zamki w Rzemieniu  
i Przecławiu przetrwały do dziś. 

Po wojnie polsko-szwedzkiej Tarnowscy postanowili sprzedać Prze-
cław, toteż w 1668 roku  nowym właści cielem miasta i zamku został wo-
jewoda lubelski Władysław Rey herbu Oksza. Odtąd dziewięć pokoleń  
potomków słynnego Mikołaja Reja z Nagłowic mieszkało tutaj kolejno 
aż do końca roku 1944.

XVIII wiek
W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski i ta ziemia z miastami 

Przecławiem, Mielcem, Rzochowem i Radomyślem przez 146 lat, do 
1918 roku, znajdowała się w zaborze austriackim. 

W latach 1784-1786 właściciel Przecławia i zamku kaszte lan zawi-
chojski Jan Michał Rey jako senator królewski najczę ściej przebywał  
w Warszawie, w otoczeniu króla Stanisława Augusta. Jak większość miast  
i miasteczek tamtej doby, Prze cław także przeżywał czasy stagnacji.

XIX wiek
W 1806 r. właściciel miasta i zamku Kajetan Rey otrzymał od dworu 

cesarskiego w Wiedniu tytuł hrabiego. Nobilitujący Reyów z Przecławia 
status społeczny zaważył na losach kilku pokoleń tej rodziny. W latach  
1873-1882  hrabia Mieczysław Rey, uczestnik Powstania Styczniowe-
go 1863, podjął rozbudowę obiektu z ogólnym zachowaniem renesan-
sowego pierwowzo ru z XVI w. Zgromadził cenne zbiory eksponatów 
i przekształ cił przecławski zamek w drugą na ziemiach polskich rezy-
dencję – muzeum. 
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Nie mogło być inaczej, ponieważ idea podziwia nia materialnych i na-
turalnych skarbów polskiego dziedzictwa była hrabiemu bardzo bliska, 
wszakże to właśnie on, Mieczy sław Rey z Przecławia, od 1873 r. przez 
kilkanaście lat był pierwszym prezesem zawiązanego w Zakopanem pol-
skiego Towa rzystwa Tatrzańskiego, zarazem współzałożycielem i hojnym 
donatorem tej pierwszej polskiej organizacji turystycznej, jed nocześnie 
najstarszego towarzystwa turystycznego Europy kon tynentalnej.

Przecław szczyci się tą kartą historii z dziejów Polski i turystyki eu-
ropejskiej, jak również faktem, że miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna 
to organizacja mająca najstarszą metrykę w mieście, bowiem istnieje od 
1879 roku. W roku 1893 dokonano rejestracji Straży Ogniowej z Prze-
cławia w Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicyi 
i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim we Lwowie.

XX wiek
W 1903 r. miasto odwiedził Henryk Sienkiewicz – polski pisarz, lau-

reat Literackiej Nagrody Nobla. Zauroczony zam kiem i zalesioną okolicą  
miał się wyrazić, że zamek w Przecławiu to klejnot oprawiony w szma-
ragdy parkowej zieleni. 

Jeśli mowa o ludziach dużej miary, to poczet wybitnych przecławian  
zdobi Waleria Szalay-Groele (1873-1957), pisarka znana z kart historii 
literatury polskiej, niezwykła patriotka i nauczy cielka, którą wdzięczni 
mieszkańcy obrali za patronkę Szkoły Podstawowej w Przecławiu. 

Na skutek dwóch wojen świato wych: I wojna światowa1914-1918  
i II wojna światowa 1939-1945  miasto poniosło wiele strat. Przecławski 
zamek był wielokrotnie pozbawiany wielu unika towych eksponatów. 
Na przełomie lat 1944/1945 ostatni Reyowie byli zmuszeni opuścić sie-
dzibę rodu i przenieśli się do Francji, gdzie zamieszkali w swym zamku 
Montresor. 

Zamek oparł się wielu pożarom, ale przez długie lata złego użytkowa-
nia przez państwo,  historyczne wnętrza straciły swoje piękno i budowla 
przestała być atrakcyjna. 

Dopiero mecenat kultural ny WSK „PZL-Mielec” oraz wpisanie zam-
ku do katalogu za bytków (1969) przerwało proces popadania w ruinę. 

Mieleckie zakłady lotnicze współpracowały z prof. Wiktorem Zinem 
oraz wieloma naukowcami, konserwatorami sztuki, artystami i rze-
mieślnikami. Ten unikatowy i najstarszy na północnym Pod karpaciu 



14

zabytek architektury polskiego renesansu został w 1988 r. przywróco-
ny do dawnej świetności, stając się miejscem żywym i reprezentacyj-
nym, chlubą ziemi przecławskiej i po wiatu mieleckiego. Pracowały na 
to przez lata 1975-1988 wyspecjalizowane zespoły projektowo-konser-
watorskie i pracow nie rzemieślnicze z Krakowa, Lublina, Łańcuta, Rze-
szowa i Tar nowa, a także liczne grupy mieszkańców Mielca, Przecławia  
i okolic, pracowników WSK Mielec.

Ziemia mielecka kocha się w kultywowaniu lokalnych tra dycji.  
Ludzką pamięcią i szacunkiem otacza się bardzo wiele osób, które kie-
dyś miały swoje poczesne miejsce na przecławskich Alejach Chwały. 

Długą listę wybitnych przecławian rozpoczyna średniowieczny wo-
jewoda Jan Ligęza. Pamiętajmy przy tym, że spośród wybitnych prze-
cławian i mieszkańców dzisiejszego powiatu mieleckiego najwyżej 
w dziejach Polski i Kościoła ka tolickiego zaszedł Feliks Ligęza (1500-
1560) – dziedzic zamku i miasta Przecławia, także prepozyt przecław-
ski, kanonik kra kowski, wreszcie biskup i arcybiskup lwowski, który  
w latach 1555-1560 był trzecią z najważniejszych osób naszego państwa, 
Korony Polskiej, zawsze wraz z arcybiskupem gnieźnieńskim zasiadał 
przy tronie królewskim, obok Zygmunta II Augusta, ostatniego władcy 
z dynastii Jagiellonów. 

 
XXI wiek
Od 2005 r. każdego ranka gościnnie otwiera się zamkowa brama 

do historycznej posiadłości Ligęzów, Koniecpolskich, Tar nowskich  
i Reyów. Zespół zamkowo-parkowy w Przecławiu przeżywa swój drugi 
renesans. Ludzie miejscowi i goście przy chodzą tu na spacery po zabyt-
kowym parku. XIX-wieczna tra dycja udostępniania turystom zbiorów 
i przepięknych wnętrz zamkowych jest pro publico bono kontynuowana 
również w XXI wieku przez Dorotę Tyszkiewicz – w jednej osobie me-
cenasa dziedzictwa narodowego oraz właścicielkę zamku w Przecła wiu 
i firmy motoryzacyjnej „Melex” w Mielcu.

Odradzanie się miasta Przecławia
28 lipca 2009 r. swoim tysięcznym rozporządzeniem Rada Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej nadała Przecławowi sta tus miasta. Mocą tego 
aktu przestała obowiązywać ustawa z mar ca 1933 r., która nieoczekiwa-
nie na 76 lat przerwała działanie królewskiego przywileju lokacyjnego 
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tego najstarszego miasta w powiecie mieleckim. Już 11 listopada 2009 r. 
przecławianie przywrócili sobie rynek z prawdziwego zdarzenia, a teraz 
jako licząca ok. 1800 mieszkańców społeczność chcą to niewielkie (1,6 
km2), ale ukochane miasto, rozwijać po swojemu i jeszcze po europej-
sku. 

Spotkali się w noc sylwestrową, aby od Nowe go Roku 2010 ze swym 
burmistrzem Ryszardem Wolaninem i Radą Miejską cieszyć się z roz-
poczęcia nowej przyszłości.

Od 4 lipca 2010 roku z wieży kościoła parafialnego Wniebo wzięcia 
Najświętszej Marii Panny kuranty wydzwaniają przecławski hejnał 
miejski, „Bogurodzicę” – prastarą pieśń ojców naszych. O tym histo-
rycznym wydarzeniu kulturowym, a tak że o bitwie grunwaldzkiej z 15 
lipca 1410 r. oraz Jaśku Ligęzie z Przecławia, wojewodzie i zwycięskim 
rycerzu spod Grunwal du, głosi tekst wyryty na pamiątkowej tablicy 
ufundowanej staraniem burmistrza Ryszarda Wolanina przez społe-
czeństwo miasta Przecławia.

Edward Michocki 
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Wypis o Przecławiu

PRZECŁAW
Miasteczko, pow. Mielec, sąd pow. Mielec, sąd okr. Tarnów, 816 

mieszk, linja kol. Dębica – Tarnobrzeg, Przecław – Debica.
Urząd gminny. 2 kat. Dom ubogich. Targi: na bydło i nierogaciznę 

co środę. Gorzelnia. 
Straż ogniowa ochotn. (Corpus des pompiers volont.)
Lekarze (médecins): Zbyszewski Włodz. dr.
Właściciele ziemscy (propriétaires fonciers): Rey hr. Stan. (1300) – 

(Prawdopodobnie chodzi o Stanisława Michała Antoniego hr. Werszo-
wiec – Rey z Nagłowic herbu Oksza, ur. 29 września 1833 roku w Prze-
cławiu, a zmarłego 12 kwietnia 1873 roku we Lwowie – dopisek autorki).

Akuszerki (sages –femmes): Kopacz J. – Krawczyk A.
Blacharze (ferblantiers): Kornacki J.
Bławaty (cissus): Dereszowicz L. – Mittelsdorf M. – Stein Iz.
Cegielnie (briqueteries): Rey hr. St.
Deski (planches): Dziadyk Wł. I Ska.
Gorzelnie (distilleries): Rey hr. St.
Jaja (oeufs): Weiss S.
Kasy pożyczkowo-oszczędnościowe (caisses d’empr. d’épargne): 

Kasa Stefczyka.
Kominiarze (ramoneurs): Jarosz.
Kowale (forgerons): Armatys J.
Krawcy (lailleurs): Matusiewicz D.
Piekarze (boulangers): April N.
Rózne towary (art. divers): Dereszowicz M. – Fischler H. – Kor-

dziński F. – Spielman Ch. – Wątróbski A. – Weiss S.

z książki „Od osady przez wieś, miasteczko do osiedla 
Mielec-Rzochów” Eugeniusza Przybyłkowskiego
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Rzeźnicy (bouchers): Szawliński St. 
Sól – hurt (sels en gros): Kordziński Fr.
Spożywcze artykuły (comeslibles): Kółko Rolnicze.
Stolarze (menuisiers): Czernia J.
Szewcy (cordonniers): Godek J.
Tartaki (scieries): Rey hr. Stan. 
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Powstanie pierwszych

W miastach i wioskach oraz osadach ludzkich wybuchały często 
pożary, a ze względu na drewnianą zabudowę cały dorobek w krótkiej 
chwili ulegał zniszczeniu. Dlatego też mieszkańcy próbowali walczyć  
z żywiołem ognia, by chronić życie i dorobek wielu pokoleń.

W czasie, kiedy Polska znalazła się pod zaborami władze utrudnia-
ły zorganizowanie ochotniczych straży pożarnych, gdyż obawiały się 
zorganizowanych organizacji Polaków, jak też z różnych uwarunkowań 
prawnych i braku systemu obrony przeciwpożarowej. 

W zaborze pruskim, w Poznaniu, zorganizowano pierwszą ochot-
niczą straż pożarną, gdzie dnia 6 października 1845 roku powołano 
Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. W Lesznie w 1847 roku powo-
łano Towarzystwo Ogniowo Ratunkowe, które w 1866 przemiano-
wano na Ochotniczą Straż Pożarną. We Wronkach Rada Miejska w 
1857 podjęła uchwałę o zorganizowaniu Ochotniczej Warty Ogniowej.  
W latach następnych zorganizowano straże pożarne w miejscowo-
ściach: Brodnica, Stargard Gdański, Oleśno – 1862, Mysłowice, Bielsko, 
Rawicz – 1864, Gdańsk, Środa Wielkopolska – 1865.

W zaborze austriackim w Galicji pierwsza inicjatywa organiza-
cji straży pożarnej, wiąże się z działalnością Krajowego Towarzystwa 
Ubezpieczeń od Ognia, gdzie w 1862 podjęto działania, by założyć 
wzorcową straż pożarną.

Pierwsza ochotnicza straż pożarna została powołana w Krakowie  
z inicjatywy hrabiego Adama Potockiego w dniu 5 maja 1865 roku, 
gdzie do straży wstąpiło około 200 członków. Hrabia Adam Potocki 
organizował też oddziały straży wśród studentów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. 

Ochotniczych Straży Pożarnych
i Związku Straży Pożarnych

Opracowanie na podstawie publikacji Jerzego Lechowicza „125-lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzędzianowicach 1881-2006”
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Kolejne ochotnicze straże pożarne powstały w Tarnowie – 1865, 
Wadowicach – 1867, Mielcu, Stanisławowie i Lwowie w 1868, w Bochni 
i Strzyżowie – 1869, Przeworsku i Żywcu – 1871, oraz Wieliczce i Rze-
szowie w 1872 roku.

W powiecie mieleckim, jak podaje Józef Ryszard Szaflik „Dzie-
je Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce” straże ogniowe zostały 
zorganizowane w miastach: Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Rzo-
chów oraz w miejscowościach: Borowa, Chorzelów, Cyranka, Czermin, 
Hohenbach (kolonia niemiecka), Josetsdorf (Józefów), Jaślany, Padew 
kolonia, Padew Narodowa, Pławo, Wola Pławska, Rzędzianowice, Tu-
szów Narodowy, Wola mielecka i Złotniki.

Ziemia Mielecka była kolebką ochotniczego pożarnictwa, gdzie OSP 
Mielec została założona jako trzecia jednostka w Galicji, a powiat mie-
lecki w 1899 roku przodował w Galicji pod względem ilości straży i ilo-
ści członków czynnych.

W zaborze rosyjskim powołanie straży wymagało zgody generalne-
go gubernatora, który w 1875 roku, zezwolił na zakładanie straży tylko 
w miastach gubernialnych. Pierwsza straż pożarna w zaborze rosyjskim 
powstała w Kaliszu w 1864 roku. Dalsze straże powstają w miejscowo-
ściach: Żyrardów, Przasnysz, Wyszków, Kluczborg – 1867, Janów Lubel-
ski – 1868, Częstochowa – 1871 roku.

Pionierzy ruchu strażackiego organizowali zjazdy jednostek, opra-
cowywali regulaminy, wydawnictwa, pomagali przy tworzeniu kolej-
nych jednostek. I tak na zjeździe w Wieliczce w 1872 roku podjęto pró-
bę stworzenia związku ogólnopolskiego. W 1875 roku Namiestnictwo 
Galicji wyraziło zgodę i w roku 1875 we Lwowie utworzono Związek 
Ochotniczych Straży w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Kra-
kowskim. Do związku wstąpiło 61 straży, w 1890 roku było ich 349 a w 
1897 – 352 straże ogniowe.

Straże pożarne działające w okresie zaborów krzewiły w społeczeń-
stwie patriotyzm, krzewiły kulturę w miastach i wsiach, gdzie zakłada-
no teatry, orkiestry dęte, kółka teatralne, chóry i fundowano sztandary 
ze swym patronem św. Florianem. Z czasem dzień patrona, 4 maja stał 
się świętem strażackim.

W momencie odzyskania niepodległości po przeszło 123 letniej 
niewoli na obszarze Polski działało 6 związków pożarniczych. W 1921 
roku w Warszawie odbywa się zjazd delegatów i dochodzi do powstania 
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Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z sie-
dzibą w Warszawie.  

W 1933 roku nazwa związku zostaje zmieniona na Związek Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dostosowaniem struktur do po-
działu administracyjnego państwa.

W 1935 roku minister spraw wewnętrznych ustalił nowy statut dla 
straży ochotniczych, a liczba straży w 1939 roku przed wybuchem woj-
ny wynosiła 12 427 jednostek.

Po zakończeniu II wojny światowej nowe władze prowadzące poli-
tykę podporządkowania życia politycznego, społecznego i kulturalne-
go, zdecydowały się na rozprawę z zachowującym dużą niezależność 
i przywiązanie do własnej, w tym religijnej tradycji Związkiem Straży 
Pożarnych.

W 1949 roku Rada Ministrów zarządzeniem rozwiązuje organizację, 
liczącą wówczas 350 tysięcy członków zorganizowanych w 15 tysiącach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Nową ustawą o ochronie przeciwpo-
żarowej z 1950 roku, powołano komendy straży pożarnej, które przyjęły 
kierownictwo i nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej.

Dopiero po przełomie październikowym w grudniu 1956 roku reak-
tywowano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 1957 roku minister spraw wewnętrznych zatwierdził nowy statut 
związku, statut dla ochotniczych straży pożarnych i przywrócił funkcję 
zarządu straży zamiast komend straży, przywrócił funkcje prezesa i na-
czelnika straży.

W tym układzie nadzór fachowy, jak: szkolenie, zaopatrzenie pro-
wadziły komendy straży, natomiast Nadzów korporacyjny, sprawy or-
ganizacyjne, kulturalno-oświatowe ogniwa związku straży pożarnych. 
W październiku 1959 roku odbył się I Walny Zjazd reaktywowanego 
Związku Straży Pożarnych.
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Historia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu

Przecław – stara miejscowość, notowana jako istniejąca tu osada 
jeszcze w czasach przedhistorycznych. Według zapisów parafialnych 
wzmiankowana była w latach 1218–1229, a pod koniec wieku XIII po-
siadała już prawa miejskie, a więc działo się to w okresie zbliżonym do 
czasów umiastowienia grodu Krakusa, usytuowanego na wzgórzu na 
terasie wiślanej. 

Podobne położenie, również na wzniesieniu, wcale nie przypadko-
wo ma Przecław, leżący na lewym brzegu Wisłoki: górskiej, kapryśnej 
rzeki. Po jej ogromnych, szerokich rozlewiskach w okresie polodow-
cowym pozostały ślady, zwane korytem „Prawisłoki”. Częste przybory 
wód powodowały, że tylko garby wzgórz i teras przecławski  bezpiecz-
nie królowały nad wodnym żywiołem.

To właśnie było przyczyną i zachętą, że przybywający tu wzdłuż 
spławnej rzeki z południa i północy przed kilku wiekami osadnicy, 
na terenie bezpiecznym od powodzi, bogatym w lasy, moczary, bagna  
i miejsca pod uprawę, jak też chroniącym od najazdu wroga i dającym 
możność zdobywania żywności lokowali swą osadę.

Jak głoszą legendy osada  ta stała się prywatną własnością rycerza, na-
grodą za waleczność i bohaterskie czyny w obronie ojczyzny, a w pierw-
szym okresie swego istnienia wchodziła w skład państwa Wiślan.

Prawa miejskie w drugiej połowie XIII wieku wprowadziły dawną 
osadę i gród rycerza – kasztelana z rodu Ligęzów w nową organizację 
życia – w miasto. Stąd zgodnie z urbanistycznym prawem zachodnim 
na najwyższym wzgórzu, obok siedziby właściciela dworu i zamku szla-
checkiego powstał wytyczony rynek i ulice, powołano radę miejską, 
wójta, sąd, straże porządkowe, itp.

Na podstawie  notatek śp. Marii Wątróbskiej, wywiadu  udzielonego przez Państwo 
Józefę i Maksymiliana Jaroszów, wypisów dokonanych przez Edwarda Michockiego, 

uzupełnionych o informacje wyszukane przez autorkę publikacji Józefę Krzak.
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Protokol z19 XII 1916 r.
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Z powodu szczupłości terenu na wzgórzu, zabudowa rynku, jako też 
ulic była zwarta, ciasna, a materiały budowlane łatwopalne. Zwłaszcza 
przykrycia dachów przeważnie słomą, gontem, czy w późniejszych cza-
sach papą były przyczyną wielu tragedii. Dość ciasną zabudowę miała 
sąsiednia wioska leżąca również na przedłużeniu przecławskiej terasy 
i wzgórza, nosząca obecnie nazwę Błonie. Kiedyś jej popularną nazwą 
było: Przedmieście.

Niemal każda burza z wyładowaniami atmosferycznymi, palenie  
w piecach chlebowych w czasie wiatru i innych okoliczności pozosta-
wiały ślady spalenizny i rozpacz pogorzelców.

Pali się! Gore! Goree! Ratujcie!
Straszne wydźwięki, wołania o pomoc w ujarzmieniu żywiołu, roz-

dzierały spokój dnia, lecz szczególnie groźne były w nocy, gdy oślepiały 
blaski, dławił dym i paraliżowana była ludzka świadomość.

Często, zbyt często, na terenie miasta nazwanego imieniem swego 
założyciela względnie organizatora osady i grodu pojawiał się „czerwo-
ny kur” niosąc strach, utratę dorobku, zdrowia, nawet życia. Niósł roz-
pacz, ból i nędzę.

Mimo obronnego położenia, wielokrotnie niszczyły miasteczko 
Przecław ogniowe ataki nieprzyjaciół Tatarów (1241 roku), Szwedów 
(1655–1657 roku), Rosjan, Austriaków, Niemców w okresie I, a potem 
w czasie II wojny światowej.

Walki wewnętrzne, powstania również nie oszczędzały tutejszych 
obiektów. Po ratuszu, zwodzonym moście, dawnych kościołach, wie-
lu domach mieszkalnych, drewnianych promach i moście na Wisłoce 
nie pozostały ślady na powierzchni. Ziemia jedynie kryje kilka warstw 
popiołów, węgli i niedopalonych drewnianych szczątków, które jako 
świadków dawnych licznych pożarów można było oglądać przed kilku 
laty w czasie wykonywania wykopów wzdłuż ulic przecławskich przy 
przeprowadzaniu ciągów i instalacji wodociągowych.

Ziemia tutejsza kryje również prochy przodków na zapomnianych 
dawnych cmentarzach, jak też zbiorowe mogiły kryjące kości ludzkie 
walczących, poległych tu uczestników i ofiar wojen. Przypadkowe pra-
ce ziemne dają świadectwo o przeszłości. Niewiele jest bowiem prawdy 
pisanej. Nieliczne natomiast opowieści ustne przekazywane z pokolenia 
na pokolenie dotrwały do naszych czasów, lecz ile w nich prawdy? – 
trudno określić.
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Dlatego cenne są nawet drobne notatki, niezbyt poradnie wykonane, 
lecz podające zaistniałe fakty.

Przytoczę tu kilka w odniesieniu do omawianych wydarzeń związa-
nych z klęskami pożarów, powodzi i epidemii chorób zakaźnych.

Zostały one wypisane z zapisków pozostawionych w archiwach pa-
rafialnych, a wykonane zapewnie ręką niezbyt wprawioną w sztukę pi-
sania mimo, że pochodzą z XIX wieku.

Oto one z oryginalnym brzmieniu i zapisane:
Rużnych rzeczy pamięci godnych.
W roku 1812 Porzarognia. W dzień  Wielki Soboty. Zniszczył całą po-

łać Wschodowy Strony (czyli Rynku).
W rok 1813 Była Wielka Powudź. W Dzień Stego Bartłomieja, że aż 

Pod samo Miasto Gronta Zalała.
W Roku 1827 mym W dzień Sgo Michała Był Wielki Porzar Ognia 

tak, że Całe Miasto Zgorzało.
W roku 1835 Pożar ognia w dzień Narodzenia Nayś Panny Maryi 

Zgorzało 6 Domów.
W roku 1839 tym Była Wielka Powudź Dnia 10 Sierpnia aż na Probo-

stwie W gumnach Zboże zalała.
Deto W roku 1839 tym Dnia 23 Sierpnia yedzcze Wieksza Powudz Bo 

Kościuł W Rzochowie oraz y plebania Zabrała.
W Roku yeszcze 1843 Dnia 9go Sierpnia Powudź Była Wielka.
W Roku 1844 tym Pożar ognia zniszczył 10 domów dnia 25 Kwietnia.
W tymze Roku dnia 22 Lipca Powudź była wielka.
W Roku 1845 powudź Była Wielka Dnia 19 Lipca.
Deto 7 go Sierpnia Drugi Raz.
W Roku tymże Z nieurodzajności był Wielki Głut Była Wielka Dro-

gość i Ludzie Bidni z głodu marli.
W roku1849. Grasowała Cholera tak że po 30 Ludzi na Dzień chowali.
Kilka podanych przykładów świadczy o mnogości klęsk nękających 

tutejszą ludność, a są to zapewne wybrane raczej nielicznie, gdyż z opo-
wiadań przekazywanych przez pokolenia wynika, że prawie  nie było  
w przeszłości ani jednego roku bez wypadku pożaru, tak w Przecławiu, 
jak i w sąsiednich wioskach, zwłaszcza na Przedmieściu – czyli Błoniu.

Tamże bowiem z powodu szczupłości posiadanej ziemi prawie tyl-
ko na przedłużonym grzbiecie terasy, zabudowania sytuowano blisko 
siebie i sąsiedztwa. Duże bowiem obszary ziemi uprawnej na niższej 
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terasie, rędzinnej jak też lepsze gleby na zachodniej równinie były wła-
snością „pana na Przecławiu”.

Tak więc ludność zamieszkująca zwarto miasteczko, jak też wioski,  
a posiadająca karłowate przeważnie działki, ziemi i takież gospodarstwa 
narażona była głównie na przeżywanie dotkliwych skutków tak poża-
rów, jak i powodzi i nieurodzaju.

Zapewnie zaczęto rozmyślać nad sposobami zabezpieczenia się  
i przeciwdziałania klęskom. Dotąd bowiem mieszkańcy Przecławia,  
a zapewne i sąsiednich wiosek upatrywali przyczynę w „dopuście Bo-
żym” – którego według ich rozumowania trudno było uniknąć. Nawet 
uważano, że nie należy gasić pożaru spowodowanego piorunem, czyli 
ogniem z nieba.

Z czasem zaczęto usprawniać sposoby gaszenia pożarów. Indywidu-
alne polewanie wodą z drewnianej konewki okazało się mało skuteczne. 
Ustawiano się wiec w kolejności od zbiornika wody do miejsca pożaru 
i podawano w jednym szeregu naczynia z wodą, zaś w drugim szeregu 
wracały naczynia opróżnione. Najodważniejsi na drabinach odbierają-
cy i tryskający strumień wody – zmieniali się często, gdyż stanowisko  
w pobliżu ognia było zbyt męczące i niebezpieczne.

Znaczny krok naprzód w technice w gaszeniu dały drewniane si-
kawki ręczne sporządzone we własnym zakresie w domu lub kupowane 
u rzemieślników. Tłokiem, w dość dużą rurę wciągano wodę i wyrzuca-
no w górę, nawet wprost z ziemi na wysokość dachu i ognia. Połączenie 
tych sposobów nieco poprawiło sytuację, ale nie dawało jeszcze pożąda-
nych efektów. Często brak było wody, naczyń, psuły się sikawki. Słabli 
ludzie, a nasilający wiatr roznosił iskry i płonące wiechy słomy, zapalały 
się następne chaty, stodoły, obory i płoty.

Każdy mieszkaniec miał nałożony moralny obowiązek brać pełny 
udział w likwidacji ognia, lecz w rzeczywistości nierzadko zostawała 
garstka ludzi zdolnych i poczuwających się do solidnego wykonania 
tego obowiązku. 

W każdej niemal miejscowości wyróżniała się grupa doświadczo-
nych w powyższy sposób ludzi, którzy zaczęli coraz umiejętniej walczyć 
z pożarem.

Wreszcie w II połowie wieku XIX na terenie zaboru austriackie-
go władze państwowe, jak też samorządowe początkowo w miastach,  
a następnie w wioskach z grup przeszkolonych częstymi udziałami 
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w akcjach gaszenia ognia zaczęły organizować tzw. ochotnicze straże 
ogniowe, które wyposażono w lepsze już urządzenia gaśnicze, jeszcze 
dość prymitywne, ale skuteczniejsze i łatwiejsze w obsłudze sikawki  
z beczkowozami,  gumowymi wężami, itp. akcesoriami. 

Uczyniono więc znaczny krok naprzód w tej mierze. Równocześnie 
zaczęto szerzyć wiedzę o przyczynach powstawania ognia, jego zapo-
bieganiu wśród szerokich rzesz społeczeństwa. 

Wydane zostały odpowiednie zarządzenia i przepisy za nieprzestrze-
ganie których wymierzano kary pieniężne.

W miastach istniejące stałe ochotnicze straże pożarne przeorganizo-
wano po pewnym czasie na straże zawodowe. Społeczeństwo Przecła-
wia marzyło o przekwalifikowaniu tu istniejącej już i dobrze zorgani-
zowanej Ochotniczej Straży Ogniowej (jak ją wówczas zwano). Istniały 
tu bowiem na terenie miasteczka obiekty wymagające lepszej techniki 
i gotowości w razie wybuchu pożaru: sklepy, urzędy, szkoła, kościoły, 
zamek, dwór i zabudowania mieszkalne i gospodarskie, gorzelnie, ce-
gielnia, młyny, itp.

Ponieważ istniejąca przed wojną w kilku księgach dokumentująca 
o założeniu i działaniu tejże straży zaginęła w czasie wojny i trudno na 
jej ślad natrafić, określając więc w możliwie dokładnym przybliżeniu 
czas jej założenia, na podstawie kilku późniejszych wiarygodnych źró-
deł oraz wypowiedzi starszych osób  w ciągu lat powojennych,  należy 
przyjąć rok  1879, kiedy to powstawały pierwsze straże ogniowe na te-
renie Galicji,  druga data to rok 1893 – podana w „Bibliotece strażackiej 
nr 25” autora Antoniego Szczerbowskiego i trzecia data to rok 1895 –  
podaną przez Jerzego Lechowicza w publikacji „Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP – rys historyczny i działalność na terenie powiatu 
mieleckiego”.

W tym to czasie burmistrzem Przecławia był nadporucznik 
wojsk krajowych, Austriak z pochodzenia o nazwisku Bűhn, Franci-
szek Bűhn, długoletni pocztmistrz. Urodzony 14 stycznia 1834 roku,  
a zmarł 28 października 1903 roku, pochowany na Starym  Cmentarzu 
w Przecławiu.  Mimo, że został tu nadany przez władze austriackie dla 
utrwalania władzy zaborczej i pełnienia funkcji kierowniczej w miej-
scowym urzędzie pocztowym, człowiek ten pozyskał zaufanie społe-
czeństwa i wykazał się dbałością oraz solidnością i dobrym, życzliwym 
stosunkiem, zwłaszcza do ludności najuboższej. 
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Tutejsza rada miejska powierzyła mu więc obowiązki burmistrza,  
z których wywiązywał się ku powszechnemu zadowoleniu. Jego też 
troską było staranie się o zorganizowanie ochotniczej straży ogniowej  
w Przecławiu.

Ówczesny zaś właściciel dóbr ziemskich i tutejszego zamku hrabia 
Mieczysław Rey, członek Wydziału Powiatowego, poseł Parlamentu 
Galicyjskiego we Lwowie przez długie lata i przedstawiciel w parla-
mencie w Wiedniu, również wykazywał dbałość o sprawy Przecławia 
zwłaszcza w czasie po powrocie z emigracji we Francji po Powstaniu 
Styczniowym.

Jego staraniem powstały szkoły powszechne w okolicznych wio-
skach, on też dążył do zorganizowania ogniowej straży. Do pracy  
w tym kierunku i pomocy pozyskał pracownika administracji w swych 
dobrach Janikowskiego, człowieka o wysokiej inteligencji i kulturze.

Dzięki nim oraz innym jeszcze działaczom, również całej ówczesnej 
Rady Miejskiej została zorganizowana Ochotnicza Straż Ogniowa na 
wzór krakowski.

I tak przyjmuje się rok 1879 za datę założenia Ochotniczej Straży 
Ogniowej w Przecławiu. Data ta przekazywana była ustnie z pokolenia 
na pokolenie, bo nie zachowały się do dnia dzisiejszego żadne doku-
menty o tym fakcie. Prawdopodobnie są jakieś dokumenty u rodziny 
Reyów we Francji w  Montrésor. 

Natomiast w publikacji „Biblioteka strażackiej nr 25” podany jest 
1893 rok, jako data założenia straży pożarnej w Przecławiu. Jako zało-
życiele podani są Walenty Kopacz i Adam Sadowski. Prawdopodobnie 
byli oni delegatami na zjazd Krajowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim 
we Lwowie w 1895 roku i wtedy dokonali rejestracji przecławskiej straży 
ogniowej.

Dokumenty rejestracyjne znajdują się w Archiwum we Lwowie i  40 
jednostek OSP z powiatu mieleckiego uzyskało kserokopie tych doku-
mentów, które stanowią cenny historyczny dokument dla danej jed-
nostki. Sprawy  rejestracji, co widoczne jest w dokumentach dokony-
wał dr. Stanisław Nowaczyński, adwokat krajowy w Mielcu. Rejestracja 
już działających straży, odbywała się w myśl ustawy z 15 listopada 1867 
roku i kierowana była do Wysokiego c.k. Namiestnictwa we Lwowie. 
Straże te, należały wówczas, do Krajowego Związku Ochotniczego Stra-
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ży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakow-
skim, który powstał w 1875 roku we Lwowie.

Do jednostki przecławskiej dokumenty te zostały przekazane w 2002 
roku, niestety zaginęły.

Każdy ubiegający się o wstąpienie w szeregi strażaków w tym czasie 
musiał posiadać sikawkę ręczną drewnianą, zwaną „pychówką”, którą 
często  wykonywał własnoręcznie. Jeden z takich egzemplarzy sikawki 
ręcznej znajduje się w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Prze-
cławiu. Była to własność nieżyjącego już druha Andrzeja Malińskiego 
ze Szkotni (obecnie ulicy Zielonej). Na tej właśnie sikawce widnieje wy-
raźnie wyryty napis „STRAŻ OGNIOWA PRZECŁAW 1879”. Jest to 
obecnie jedyny dowód na to, że w 1879 roku w Przecławiu powstała 
straż ogniowa.

Nie od rzeczy chyba będzie wspomnieć, że Straż Ogniowa Przecław-
ska, niedługo po zorganizowaniu się, już była dobrze umundurowana 
i zaopatrzona w potrzebne dodatki stroju. Mundury szył Żyd, krawiec 
Bajer. Za model służył mundur Wojciecha Bukowego przywieziony z 
Wiednia, gdzie pełnił obowiązki strażnika, członka osobistej straży ce-
sarza Franciszka Józefa I.

Straż ta składała się z najokazalszych w pułku żołnierzy Polaków. 
Pełnili oni obowiązki w tzw. Hofburgu, miejscu stałego pobytu cesa-
rza. Pułk był znany z solidności, postawy i prezencji swych poddanych 
strażników. Kończący swą dwuletnią służbę u cesarza każdy żołnierz 
otrzymywał na własność paradny mundur oraz szablę. Właśnie taki 
mundur był modelem dla paradnego stroju strażaków w Przecławiu. 
Przez pewien czas nosili też w czasie szczególnych okazji przy mun-
durze lśniący hełm z pękiem piór. Hełmy te prawdopodobnie zostały  
w bliżej nieokreślonym czasie sprzedane do jednostki w Podolu.

Jak donoszą przekazy ustne Ochotnicza Straż Ogniowa wraz z Radą 
Miejską wydały zarządzenie, aby w każdym domu znajdowały się do 
celów pożarowych: drewniana konwia i drabina.

Potem ówczesna Straż Ogniowa w Przecławiu nabyła przenośną 
pompę wykonaną w większości z mosiądzu, napędzaną ręcznie. Do 
dzisiaj w przecławskiej jednostce przechowywane są 2 prądownice 
gwintowane, miedziane ze starej sikawki. 

W tym czasie Straż Ogniowa posiadała drewnianą beczkę wraz z 
wozem przeznaczoną do wożenia wody w czasie pożaru oraz mosiężną 
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Dwie prądownice zachowane od pierwszej sikawki konnej zakręcane na gwint

Drewniana sikawka strażacka tzw. „pychówka”, długa na 90 cm i średnicy  8 cm

Wyryty napis na drewnianej sikawce „STRAŻ OGNIOWA PRZECŁAW 1879”
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pompę tłokową napędzaną ręcznie przez strażaków. Rada Miejska wy-
typowała dwie pary koni, które w razie potrzeby były użyte do wożenia 
wody za niewielkie wynagrodzenie dla właściciela.

Nie jest pewne kto był pierwszym naczelnikiem Straży, ale wiado-
mo, że funkcje naczelne i obowiązki komendanta pełnili w określo-
nych okresach burmistrz Franciszek Bűhn,  hrabia Mieczysław Rey 
(urodzony 22 lutego 1836 roku, a zmarł 12 stycznia 1918 roku), a po-
tem syn hr. Mieczysława – Kazimierz Rey (urodzony 24 marca 1877, 
a zmarłego 18 kwietnia 1901 roku), który często występował w mun-
durze strażackim.

Prócz działalności pożarniczej i przeciwpożarowej członkowie stra-
ży rozwijali coraz aktywniejszą pracę kulturalno – oświatową w czym 
służył pomocą i inspiracją właśnie pan Janikowski.

Od czasu przybycia do Przecławia nauczycielki – działaczki Wale-
rii Szalay (w latach: od lipca 1905 roku do maja 1916) praca kultural-
no-oświatowa wśród członków straży, jak też młodzieży pozaszkolnej  
dawała pozytywne wyniki. 

Waleria Szalay-Groele założyła w Przecławiu chór męski i mieszany,  
kółko teatralne amatorskie i orkiestrę dętą. Popularyzowała utwory mu-
zyczno-wokalne i dramatyczne o dużym ładunku patriotyzmu. Zapał  
i chęć strażaków ułatwił prowadzenie orkiestry dętej,  amatorskiego 
Koła Teatrów i Chórów.

(Na podstawie opracowania Maksymiliana Jarosza): //Orkiestra 
dęta w Przecławiu powstała przy straży pożarnej około 1910 roku, zło-
żona przez nauczycielkę Walerię Szaley-Groele, która posiadała ukoń-
czone we  Lwowie konserwatorium muzyczne. Instrumenty dla muzy-
ków zakupił prawdopodobnie proboszcz  ks. Jan Mleczko i burmistrz 
Jan Zacharski. Kapelmistrzem był były oficer dojeżdżający najprawdo-
podobniej z Tarnowa o nazwisku Templer. Prawdopodobnie w czasie  
I wojny światowej orkiestra nie grała, ponieważ wszyscy mężczyźni zdol-
ni do walki poszli na wojnę. Z Przecławia poszło ponad 100 osób, z tego 
ponad 20 zginęło. Po I wojnie światowej orkiestra liczyła około 30 osób  
i znów grała pieśni patriotyczne, religijne, ludowe i inne. Grali też z oka-
zji imienin: burmistrzowi, proboszczowi, hrabiemu i hrabinie, nawet na 
weselu w zamku. W orkiestrze grali między innymi: Ulanowicz Poldek 
(dziadek Doroty Kopery), Ulanowicz Antoni (ojciec Cześka), Wydro 
na kontrabasie, Jarosz Stanisław (na bębnie, mieszkał na Pogwizdowie), 
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Jarosz Adam (średnia trąba, ojciec Maksymiliana), Jarosz Jan (brat Ada-
ma Jarosza), Skowron z Podola, Drugi muzyk z Podola, Kopacz Adam 
(wujek Ryśka), Godek Józef (ojciec Heli Jarosz). 

Dużo pracy w działalności tej orkiestry wkładał mieszczanin Franci-
szek Marcinkiewicz. Godek Antoni późniejszy inżynier górnik grał na 
bębenku, Jan Wajs na helikonie, Feliks Bukowy na klarnecie. 

W 1920 roku orkiestra odprowadzała na stację w Dąbiu poboro-
wych i ochotników na wojnę bolszewicką. Józef Godek będąc na I woj-
nie światowej grał w orkiestrze wojskowej, po powrocie w orkiestrze  
strażackiej, grał też codziennie rano o 6.00 rano na wieży kościelnej na 
trąbce hejnał mariacki lub pieśni maryjne. W czasie II wojny światowej 
część instrumentów zaginęła, część zabrali Niemcy, pozostał tylko bę-
ben, na którym grał Stanisław Jarosz jeszcze długo po wojnie na wese-
lach i zabawach z zespołem.

Około 1910 roku powstało w Przecławiu Kółko Teatralne, założo-
ne przez Walerie Szaley-Groele, do którego należało wielu strażaków 
i mieszkańców Przecławia. Wystawiano sztuki w domu ludowym i na 
wyjazdach: w Mielcu, Dębicy, Kolbuszowej, Radomyślu Wielkim. Pró-
by  odbywały się w starej szkole przy ulicy 3 Maja (dawne, stare przed-
szkole, którego już nie ma). Kółko istniało do wybuchu II wojny świato-
wej. Oto kilku aktorów: Adam Jarosz, Barbara Gręboszówna obdarzona 
niesamowitą pamięcią, z pamięci recytowała „Pana Tadeusza”, Maria 
Krukówna, Władysław Bukowy, był skarbnikiem, Franciszek Matusz-
kiewicz, był gospodarzem i porządkowym w Kółku. 

Po II wojnie światowej zespół teatralny prowadziła Janina Sejhuber.
Pierwszy chór w Przecławiu założyła także Waleria Szaley-Groele 

około 1910 roku i była jego dyrygentem. Chór był dość liczny, przed 
I wojną światową śpiewali m.in.: Stanisław Godek jako solista (ojciec 
Danuty Sobczykowej), Józef Czyżowski jako solista (wujek Józefy Ma-
gleckiej).

W okresie międzywojennym w latach 1918–1939 chórem miesza-
nym dyrygował Templer, a potem młody organista Sokólski, który 
przybył do Przecławia. Śpiewano pieśni religijne, patriotyczne i inne. 
Kiedy murarze przecławscy wyjechali do Krynicy budować domy sana-
toryjne, zbierali się wieczorami na „deptaku” i śpiewali, a wkoło zbierali 
się kuracjusze, którzy podziwiali ich śpiew i pytali, skąd zwykli murarze 
tak pięknie śpiewają.
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Aktorzy z teatru z Krakowa, którzy przyjeżdżali do Przecławia wy-
stawiać sztuki, proponowali Mieczysławowi Godkowi, który miał pięk-
ny głos, śpiew zawodowy w operze krakowskiej. I śpiewał kilka razy w 
operze w Krakowie, ale zawodowo nie chciał tam pozostać, tęsknił za 
Przecławiem. 

W chórze śpiewali m.in.: Godek Józef (ojciec Heli Jaroszowej), 
Godek Stanisław solo, Godek Mieczysław, Ulanowicz Antoni, Ulano-
wicz Marian, Ulanowicz Stanisław, Czyżowski Wacław (ojciec Józefy 
Magleckiej), Czyżowski Antoni, Czyżowski Józef, Maria i Adam Jaro-
szowie (rodzice Maksymiliana Jarosza).

W czasie II wojny światowej Janina Saylhuber (zwana Zajhuberka) 
gromadziła w swoim mieszkaniu grupę młodzieży i kontynuowali dzie-
ło poprzedników. Po wojnie chór liczył około 20 osób i śpiewali tylko 
do 1945 roku, kiedy to Janina Saylhuber została zmuszona przez Urząd 
Bezpieczeństwa do opuszczenia Przecławia.//

Uroczyście było w dniach Konstytucji 3 Maja, zwłaszcza wówczas, 
gdy na czele grupy powiewał nowy, wielkości chorągwi kościelnej,  
w czerwonych i złotych barwach, z postacią Patrona Św. Floriana, 
sztandar strażacki. Zaginął on w czasie I wojny światowej. Wtedy 
też zaginęły ważne dokumenty przecławskiej jednostki. Zostały one 
ukryte na okres I wojny światowej przez wówczas pełniącego funkcję 
prezesa Jana Kruka, a po jego śmierci los dokumentów i sztandaru nie 
jest znany. A sztandar był prawdopodobnie ukryty w rynnie i uległ 
zniszczeniu.

Kościelne uroczystości wielkanocne, nie mogły też obejść się bez 
strażaków pełniących straż honorową przy Grobie Pańskim. Ich to 
dziełem były wówczas hałaśliwe detonacje z moździerza, wykonywane  
przez 2 stałych strażaków: Jana Czernię i Piotra Jarosza – miejskiego 
kominiarza.

Ciekawe były zabawy i festyny letnie urządzane z udziałem Straży 
Pożarnej. Na takich zabawach bufet alkoholowy był zbyteczny. Uczest-
nicy mieli wypełniony czas rozrywką na tanecznej podłodze, przy zdo-
bywaniu niespodzianek na szczytach wygładzonych wysokich żerdzi, 
przy loterii fantowej, poczcie polowej, kole szczęścia, u wróżki, przy wy-
ścigach w workach, itp. zabawach.

Działalność strażacka miała też trudne obowiązki, do których przede 
wszystkim należało gaszenie pożaru, ratowanie zagrożonych ludzi  
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i dobytku, zapobieganie pożarom, jak też w czasie częstych wylewów 
Wisłoki, zapobieganie wszelkim szkodom i nieszczęściom, ratowa-
nie ludzi, mostu, itp. Do tych czynności należało nabrać umiejętności, 
sprawności i siły. Czyniono to na częstych cotygodniowych początkowo 
ćwiczeniach w różnych godzinach niedzielnych. Tam też przyswajano 
sobie wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu posługiwania się 
sprzętem pożarniczym, głównie posiadaną szereg lat od czasu powsta-
nia niemal ochotniczej straży pożarnej, sikawkę ręczną tłokową, jej 
czyszczeniu, suszeniu węży i konserwacją.

Do roku 1905 członkowie Ochotniczej Straży Ogniowej w Prze-
cławiu spotykali się na zebraniach w domach prywatnych, najczę-
ściej w domu Zygmunta Kopacza w Rynku.  Po tym roku, to jest 
po załatwieniu formalności z kupnem domu i parceli również po-
łożonej w Rynku, na wschodniej stronie, rada gminna umożliwiła 
straży korzystanie z lokalu w tym domu, zwanym odtąd „gminnym”. 
Obok, Rada Gminna wybudowała dla straży remizę, korzystając  
z pomocy udzielonej przez hr. Mieczysława Reya w formie belek  
i desek w rynku, na miejscu dzisiejszej szkoły podstawowej. Nie 
używana jeszcze remiza z powodu kilku wypadków cholery w okoli-
cy miała być zajęta na pomieszczenie izolacyjne dla chorych w razie 
epidemii, jednakże tym razem do tego nie doszło i straż wzięła lokal 
w swoje posiadanie w 1905/6 roku.

Po zbudowaniu linii kolejowej z Dębicy na Rozwadów (oddanie do 
użytku około 1886–1889 roku) utraciła na znaczeniu droga na Tarnów, 
Kraków, Wiedeń. Coraz mniej korzystano z drogi kołowej przez Prze-
cław. Dla handlowców droga ta była już zbyt droga i uciążliwa. Korzysta-
no z linii kolejowej do Dębicy, a stamtąd na Kraków i Wiedeń. Dochody  
z dawnych transakcji zmalały, przejęły je miasta położone bliżej drogi 
żelaznej. Zniesiono prawie do minimum wszelkie subwencje i dotacje  
z władz nadrzędnych. Rada Gminna miasta Przecławia znajdowała się 
w trudnej sytuacji materialnej.

Miasteczko zubożało, lecz nie przestało pomagać i wspierać nie-
odzowną już i doświadczoną straż pożarną, czego świadectwem są 
przykłady wypisane z księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady 
Miasta Przecławia, jedynej jaka chociaż w częściach ocalała z pogromu 
wojennego.
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Odpis z „Księgi protokołów Rady Gminnej miasta Przecławia” 
z lat 1896–1910.
Fragmenty spraw i uchwał tyczących Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Przecławiu dokonanych przez Marię Wątróbską
10 I 1896: „Rada gminna uchwala na rzecz straży ogniowej kwotę 

25 zł”.
19 I 1898: „Za zrobienie mundurów dla straży ochotniczej ognio-

wej uchwalono wypłacić z kasy gminnej resztującą kwotę 46 zł 80 ct  
Józefowi Bajerowi z uwagi braku zasiłków pieniężnych w kasie straży 
ochotniczej ogniowej”.

21 III 1898: Rada gminna postanawia wnieść odwołanie od wsta-
wionego do Budżetu na Straż Ogniową kwoty140 zł 20 ct, gdyż to uzna-
je za uciążliwe”.

4 VII 1898: Przedmiotem obrad jest: Ponieważ dotychczasowa si-
kawka ogniowa jest do tego stopnia zniszczona, że nie może być użyta 
pod żadnym warunkiem do przeznaczonego użytku: po dokonanych 
przez znawców próbach nie da się reperować, by mogła dalej fągować.

A gdy gmina Przecław nie może być pozostawiona losowi, przeto 
w dniu dzisiejszym przybył do Przecławia upoważniony pełnomocnic-
twem fabryki R:A Smekal Czech bej Prossnitz P. Stanisław Łoziński,  
z którym Rada gminna zawarła umowę o zakupno nowej Sikawki we-
dług okazanego Cennika Fig: 157 Nro 59. o czterech kołach, w sposób 
następujący:

1-sze. co dopiero wspomniana Sikawka ugodzona zostaje za kwotę 
500 zł, wyraźnie pięćset.

2. Starą sikawkę samą tylko maszynkę bez wozu pełnomocnik fabryki  
p. S. Łoziński takową przyjmuje za kwotę 100 zł a w ten sposób pozo-
staje do zapłacenia resztująca kwota 400 zł, która według zawartej w tej 
mierze umowy ma być wypłacona gotówką w trzech latach, w półrocz-
nych ratach mianowicie: pierwszego Lipca i 1 Stycznia każdego roku co 
zaraz po otrzymaniu sikawki złożoną zostanie pierwsza rata i.t.d. aż do 
zupełnego zapłacenia pod rygorem ściągnięcia każdej raty.

3. Do zakupionej sikawki dodanem będzie węża parcianego 20 me-
trów w jednym kawałku, a węża sącego cztery metry, tudzież wszelkie 
klucze do odkręcania  śrub, dwa młotki, jeden drzewny, drugi żelazny, 
sześć rezerwowych pierścieni gumowych, panewka do oliwy, jeden kosz 
ssący, linewka do wyciągania kosza z karabinerem, dwa metry rury gu-
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taperkowy, jedna rura wylotowa miedziana, trzy mąntszyki, dwa drążki 
do suszenia węży sących.

Tytułem zabezpieczenia ceny kupna Rada gminna wystawia na 
kwotę 400 zł weksel, który po każdych 6 miesiącach ma być zmieniony. 
Do wystawienia tego weksla mianuje jako pełnomocników Rada Gm. 
W osobach: P.P. Józefa Ozimka i P. Adama Sadowskiego. Pan Łoziński 
imieniem firmy, jako pełnomocnik tejże przyrzeka i poręcza do dobre-
go fągowania  tejże na 5 lat, co w razie zepsucia nie z winy obsługujących 
obowiązuje się takową własnym kosztem reperować.

Kwotę 400 zł Rada gminna przekazuje i poręcza gminnym mająt-
kiem ruchomym i nieruchomym.

25.XI 1900 Rada Gm. uchwala sprawienie czterech latarni do oświe-
tlenia ulic -------- oraz przy składzie ruchomości ogniowych na Rynku 
---------

21 XII 1901 Rada Gm. nie wyraziła zgody na wysłanie strażaka na 
kurs do Lwowa.

9 XI 1902 Rada Gm. sprowadziła instruktora pożarnictwa z Tarno-
wa dla pouczenia Straży pożarnej, na koszt gminy.

19 IX 1903 Rada Gminna wyznacza karę w kwocie 2 koron, za nie-
przestrzeganie przepisów p./pożarowych.

21 VIII 1904 Rada Gm. uchwala wybudowanie odpowiedniego 
pomieszczenia na sikawkę pożarniczą z materiału ofiarowanego przez  
hr. Mieczysława Reja.

19 XI 1904
7 I 1905
17 II 1905 Rada Gminna omawiała i uchwaliła zbieranie potrzebnej 

gotówki na zapłacenie „rekwizytów pożarniczych”, wagi targowej i pom-
py studziennej z gminnej kasy pożyczkowej – jako pożyczkę bezzwrotną  
z narosłych dochodów tejże kasy.

17 IX 1905 Na polecenie Wydziału Powiatowego na wypadek sze-
rzenia się epidemii cholery z braku innego pomieszczenia Rada Gmin-
na uchwala  przeznaczyć jako lokal izolacyjny nową zupełnie szopę, 
przeznaczoną na sikawkę.

29 II 1908 Rada Gm. przeznacza kwotę 60 koron na pokrycie kosz-
tów utrzymania jednego członka straży pożarnej przecławskiej na kur-
sie pożarnictwa w Krakowie.

13 IV 1909 Straż Ochotnicza Ogniowa zawiadomiła Zwierzchność 
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Gminną, że ze względu na wyrządzoną obrazę, brak środków na utrzy-
manie  się, oraz brak lokalu, jak też że nie  nie otrzymano subwencji za 
rok 1908 strażacy rezygnują ze swych obowiązków.

Rada wybrała 3 członków – radnych do załatwienia tejże sprawy. 
4 X 1909 Na rozporządzenie Wydziału Pow. wybrano delegatów po-

żarniczych po jednym na każdą dzielnicę, a to:
1) Pogwizdów i ulica Radomyślska – p. Jan Zacharski
2) Szkotnia – ulica Polna p. Jan Niedzielski mł.
3) Rynek – ulica Kościelna p. Antoni Wyczałek
4) Wola – p. Antoni Siwiec
Zastępcami wybrano panów: Michała Bukowego, Jakuba Grębosza, 

Józefa Szeglowskiego, Jana Świeżyńskiego.
Przecław, 19 marca 1981 roku – wypisu z oryginału dokonała Maria 

Wątróbska.

Decyzje samorządowe regulujące działalność
straży pożarnej w Przecławiu w latach 1926-1932*
* Kwerendy zapisów znajdujących się w protokołach Rady Gminnej 

Miasta Przecławia dokonał Edward Michocki 
18 IV 1926 Główna tematyka obrad dotyczyła spraw bezpieczeń-

stwa przeciwpożarowego. Radni uchwalili regulamin ogniowy, który 
zawierał szereg istotnych regulacji. 

W regulaminie dokonano następujących zapisów: 
1. Komisja ogniowa ma się odbywać 3 razy do roku w końcu kwietnia, 

czerwca i września.
2. Kominy mają być wyczyszczone co miesiąc u każdego obywatela.
3. Komisja Ogniowa rady gminnej ma się składać z 6 ludzi:
1) Policja Państwowa,
2) Policja gminna,
3) Naczelnik straży pożarnej, 
4) Kominiarz,
5) radny Kazimierz Kamecki,
6) radny Kazimierz Grębosz.
Straż pożarną zobowiązano w razie pożaru do wyjazdów na odle-

głość 15 km od gminy. Celem akcji było niesienie pomocy gminom 
sąsiednim. 

Ustalono jeszcze, że:



40

Każdy obywatel ma przybyć do pożaru z pomocą w gaszeniu ognia 
oraz udzielać innej pomocy. Każdy obywatel posiadający konie w razie 
pożaru ma takowe oddać do sikawki lub innych potrzeb pożarnych lub 
do dostarczania wody. Alarmowanie ma się odbywać za pomocą trąbki 
alarmowej (sygnałowej). 

Protokół Rady Gminnej Miasta Przecławia z 18 kwietnia 1926 r. 
(naczelnikiem gminy i burmistrzem miasta był Franciszek Kordziński).

9 XII 1928 – Radni dostrzegli, że aktywność przecławskiej straży 
pożarnej jest słaba i zaapelowali o lepszą działalność. Na wniosek bur-
mistrza Franciszka Kordzińskiego rada wybrała nowego prezesa straży 
pożarnej – został nim przecławski właściciel ziemski, hrabia Stanisław 
Rey. Funkcję kominiarza gminnego nadal pełnił Piotr Jarosz.

Protokół Rady Gminnej Miasta Przecławia z 9 grudnia 1928 r. 
(naczelnikiem gminy i burmistrzem miasta był Franciszek Kordziński).

27 VII 1930 – Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu 10 tysięcy zło-
tych pożyczki na zakup sikawki motorowej dla straży pożarnej w Prze-
cławiu. Przed głosowaniem taką potrzebę przedstawił delegat powiatu.

Protokół Rady Gminnej Miasta Przecławia z 27 lipca 1930 r. (naczel-
nikiem gminy i burmistrzem miasta był Franciszek Kordziński). 

13 IX 1930 – Rada wydała zezwolenie dla straży pożarnej na obsa-
dzenie dróg i placów drzewami morwowymi (w tym czasie w Przecła-
wiu było 11 ulic miejskich oraz jedna wojewódzka). Ustalono, że czysz-
czenie kominów będzie się odbywało według cennika.

Protokół Rady Gminnej Miasta Przecławia z 13 września 1930 r. 
(naczelnikiem gminy i burmistrzem miasta był Franciszek Kordziński). 

Wypada zaznaczyć, że w latach osiemdziesiątych i następnych wieku 
XIX straże ogniowe istniały tylko w Mielcu (1868 roku) i Przecławiu. 
Żadna wioska w naszej okolicy ochotniczej straży ogniowej nie posia-
dała. Następnie założono straż w Rzochowie, a kiedy zorganizowała ją 
wieś Podole wszystkie inne wioski poszły w jej ślady i starały się dorów-
nać Przecławowi .

W miarę upływu lat i wprowadzania do budownictwa materiałów 
ogniotrwałych ilość pożarów malała, wyłączając lata obu wojen.

Zmieniała się też sytuacja w organizacji Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Po okresach bardzo intensywnej działalności, następowały 
przerwy i zwolnienia tempa. Były okresy kryzysów ekonomicznych  
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i niedoceniania przez niektórych przedstawicieli władz samorządowych 
znaczenia i roli tej, wyższej użyteczności organizacji, która utrzymywała 
się dzięki swej zaradności i życzliwości społeczeństwa. Zdarzało się tak 
w czasie I wojny światowej, jak i w 20-leciu międzywojennym.

W momencie wybuchu I wojny światowej wielu młodych strażaków 
zostało wziętych do służby w armii austriackiej z jednostki, która nie 
tylko była dobrze już zorganizowana, wyszkolona i wyposażona, posia-
dała swój sztandar i działającą wieloosobową orkiestrę dętą.

Jednostka w okresie I wojny światowej i międzywojennym dalej 
działała czego dowodem jest jej udział w gaszeniu licznych, większych 
pożarów na terenie Przecławia i gminy. 

I tak w 1916 roku uczestniczy w pożarze chmielarni i gorzelni hra-
biego Reya oraz przy gaszeniu mostu budowanego przez wojska rosyj-
skie.

Z tego okresu jednym z zasłużonych Naczelników straży był Nie-
dzielski Jan, który funkcję tą pełnił od roku 1910–1930 kierując pracą 
tak strażacką, jak i kulturalną tej jednostki.

W czasie okupacji hitlerowskiej zaistniała odmienna sytuacja. Wła-
dze hitlerowskie kokietowały naczelników i komendantów, strażaków 
starając się pozyskać ich zaufanie i nakłonić do wypełniania ich pla-
nów polityczno-strategicznych i narodowościowych. Do obowiązków 
straży włączano metody szpiegowania i śledzenia Żydów, komunistów  
i różnych działaczy oraz donoszenia im wyników. Jednak tego rodzaju 
poleceń nasi strażacy  nie wykonywali, aktywnie włączali się w działal-
ność AK.

Strażacy mogli używać mundury strażackie, ale bez orzełka na czap-
ce. Pełnili straż przy grobie Pańskim w czasie Wielkanocy.

W czasie II wojny światowej większość członków przecławskiej stra-
ży brało udział w walce z okupantem hitlerowskim. Niektórych z nich 
zawierucha wojenna rzuciła do innych krajów, więcej nie powrócili. 
Niektórzy walczyli w szeregach Armii krajowej, a zapłatą za ich walkę 
po wyzwoleniu w 1945 roku było zesłanie do syberyjskich obozów. Do 
tych druhów należeli: Sęk Stanisław, Wajs Marian, Woźniak Stanisław. 
Pomimo przebytych łagrów syberyjskich po powrocie do Polski podjęli 
dalszą aktywną działalność w OSP Przecław.  

I tak pan Stanisław Sęk przez wiele lat pełnił funkcję prezesa, by po-
tem przyznać mu dożywotnio funkcję Honorowego Prezesa OSP Prze-
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cław. Pan Wajs wieloletni członek Zarządu OSP Przecław przez wiele lat 
działał aktywnie w szeregach straży.

Po zakończeniu działań wojennych w roku 1946 jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Przecławiu przystępuje do odbudowywania 
straży tak organizacyjnie, jak i sprzętowo. W 1947 roku strażacy biorą 
udział w gaszeniu groźnego pożaru wieży zamkowej, ratując zamek od 
zagłady. 

W czasie kolejnych lat działa aktywnie kierowana przez naczelni-
ków: Jurasza Kazimierza,  Wątróbskiego Adama, Popiela Alojza, Popie-
la „Dziąbek” Piotra, Witkowskiego Zygmunta i Jana Gurgę, wzbogaca 
swój majątek w nowy sprzęt jakim było np. otrzymanie w 1959 roku 
motopompy M–800.

Do poprawy zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych w 1959 
roku z inicjatywy OSP Przecław została wybudowana duża zapora wod-
na na potoku Słowik (istniejąca do dziś), która była jedynym punktem 
czerpania wody podczas pożaru zamku Reyów w Przecławiu w dniu  
8 lipca 1966 roku, w którym to pożarze brało udział 43 jednostki stra-
ży. W latach siedemdziesiątych następuje dalszy rozwój jednostki OSP 
w Przecławiu,  w 1973 roku rozpoczęła budowę Domu Strażaka, który 
został oddany do użytku w dniu 18 maja 1975 roku. 

Uwieńczeniem wysiłków strażaków był również fakt, że w tym dniu 
jednostka ta, jako pierwsza w gminie staje się jednostką typu S otrzy-
mując samochód pożarniczy typy GBAM. Widząc konieczność popra-
wy zaopatrzenia wodnego w północnej części Przecławia przy pomo-
cy władz samorządowych buduje zbiornik betonowy na wodę w 1977 
roku, (który został kilka lat temu zasypany).

W dniu 7 czerwca 1981 roku jednostce OSP Przecław został nadany 
sztandar oraz najwyższe odznaczenie pożarnicze Złoty Znak Związku 
OSP RP.

W 1985 roku jednostka przecławska przekazała samochód GBAM 
jednostce OSP Podole, a sama otrzymała samochód bojowy GBM 2,5/8, 
który do dziś posiada. Od momentu posiadania samochodu bojowe-
go przecławscy strażacy zawsze jadą do pomocy w gaszeniu pożarów, 
a także w innych klęskach żywiołowych na terenie Gminy Przecław  
i ościennych gminach. Średnio w roku wyjeżdżają do około 20 akcji. 

Szczególnie w pamięci pozostał pożar lasów w Kuźni Raciborskiej 
(sierpień 1992 roku), w którym przez tydzień wraz z batalionem po-
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żarniczym z Rzeszowa walczyli z żywiołem druhowie z OSP Przecław: 
Włodzimierz Jurasz, Tadeusz Groch, Tadeusz Słąba, Rafał Jurasz, od-
znaczeni Złotymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa.

W 2006 roku OSP Przecław otrzymała drugi samochód bojowy 
marki Mercedes.

Jednostka OSP Przecław bierze udział we wszystkich zawodach 
sportowo-pożarniczych: gminnych i rejonowych często odnosząc suk-
cesy w poszczególnych grupach wiekowych. 

Strażacy zabiegają ciągle o zakup nowego sprzętu bojowego, po-
mocnego w akcjach gaszenia pożarów, klęskach żywiołowych, czy wy-
padkach drogowych – deklaruje  prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przecławiu, Włodzimierz Jurasz, który pełni  tą funkcję około 30 lat.

Przemawia Włodzimierz Jurasz
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Krajowy Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi 

z Wielkim Księstwem Krakowskiem
fragmenty

Biblioteka strażacka Nr. 25, 
Redaktor:  Antoni Szczerbowski. 
Krajowy Związek OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 

GALICYI i LODOMERYI Z WIELKIEM KSIĘSTWEM KRAKOW-
SKIEM LWÓW. 

Nakładem Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Z drukarni i litografii Filiera i Spółki. 
1900. 
Biblioteka strażacka Nr. 25, 
Redaktor: Antoni Szczerbowski. 
Krajowy Związek OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 

GALICYI i LODOMERYI Z WIELKIEM KSIĘSTWEM KRAKOW-
SKIEM LWÓW. 

Nakładem Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Z drukarni i litografii Filiera i Spółki. 
1900. 
(….)
Chociaż Austrya nie przoduje innym Państwom pod względem or-

ganizacyi obrony pożarnej, to jednak już dawno inne kraje Monarchii 
posiadały liczne placówki obrońców pożarnych, gdy w Galicyi najuboż-
szej i najwięcej obrony potrzebującej, srogie klęski pożarne żadnej tamy 
w zorganizowanej pomocy nie miały. 

(…..)
 Na okres drugi przypada organizacya większej połowy wszystkich 

związkowych straży pożarnych, a mianowicie założone zostały: w roku 
1886 Biecz i inne; w roku 1893 Chyrów, Dębowiec, Kołaczyce, Kulików, 
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Monasterzyska, Mrzygłód, Przecław, Szczawnica i Uście solne; w roku 
1894 Błażowa i inne jednostki. 

Walenty Kopacz i Adam Sadowski założyli ochotniczą straż pożarną 
w Przecławiu.

„Być może chodzi tu o delegatów, którzy dokonali wpisu do Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wiel-
kim Księstwem Krakowskim  we Lwowie w 1893 roku– dopisek autorki”.

Rok 1900 – Zarząd Związku Krajowego
Związek okręgowy IV. 
Do niego należą ochotnicze straże pożarne: Borowa, Brzesko, Brzo-

stek, Dąbrowa, Hohenbach, Lisia Góra, Mielec, Okocim, Padew kolo-
nia, Pławo, Przecław, Pilzno, Radłów, Rzochów, Rzędzianowice, Rygli-
ce, Tarnów, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, 

1. Siedziba: Tarnów. 
2. Rada zawiadowcza: 
Naczelnik: Dr. Stanisław Stojałowski z Tarnowa. 
Zastępca Naczelnika: Mikołaj Jamrowicz z Tarnowa. 
Sekretarz: Franciszek Gadowski z Tarnowa. 
Członkowie Rady: Józef Smoroński z Tuchowa i Jan Stanula z Dą-

browej. 
Zarządy związkowych Towarzystw. 
Skrócenia: P. – Prezes, N.- Naczelnik, Z.N. – Zastępca Naczelnika, 

1. – Instruktor. 
149. Przecław. 
P. Kazimierz hr. Rey 
N. Jan Niedzielski 
Z. N . Michał Bukowy. 
Liczba członków związkowych straży pożarnych. 
L. b. 
Miejscowość 
Czynnych Wspierających 
Honorowych 
Przecław 
16 
150 
W roku 1899 przeprowadził Krajowy Związek ochotniczych straży 

pożarnych reorganizacyę, a właściwie drugą próbę organizacyi okręgo-
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wych Związków. Wydał nowy regulamin, w którym zapewnił Związ-
kom okręgowym dochód na wydatki kancelaryjne w formie subwen-
cyi, wynoszącej połowę zwykłych rocznych wkładek zapłaconych przez 
straże pożarne w okręgu, cały zaś kraj, a właściwie wszystkie w kraju ist-
niejące ochotnicze straże pożarne, podzielił na siedemnaście okręgów 
wedle powiatów. I tak:

Do okręgu IV. w powiatach: Brzesko, Dąbrowa, Mielec, Pilzno, Tarnów. 
Zaprowadzenie jednolitości w umundurowaniu i ubroje-niu stra-

żackiem. Jeszcze na V. Krajowym Zjeździe strażackim mieszkańcy mia-
sta Przemyśla przypatrywali się ze złośliwym uśmiechem strażakom, na 
Zjazd przybyłym, a przybranym w fantastyczne mundury, które jakkol-
wiek urozmaicały widok, nie mogły widza przekonać o tem, że n. p. kity 
z końskich ogonów na hełmach, szerokie lampasy i inne tym podobne 
świecidełka są niezbędne do gaszenia pożarów. Dziwną i śmieszną wy-
dawała się także niejednolitość co do odznak starszeństwa i uzbrojenia 
ochotniczych straży pożarnych. 

Dopiero po usilnych staraniach Krajowego Związku ochotniczych 
straży pożarnych, po bezustannem wytykaniu tej śmieszności, bądź to 
listami do Komend strażackich, bądź też za pośrednictwem czasopisma 
związkowego, już bardzo mało, a może już zupełnie nie istnieją takie stra-
że pożarne, któreby nie stosowały się do wydanego przez Krajowy Zwią-
zek regulaminu, określającego dokładnie krój i kolor sukna, części umun-
durowania, odznaki dla starszyzny korpusu i uzbrojenie strażackie. 

Celem unormowania i ujednostajnienia sposobu prowadzenia kan-
celaryi we wszystkich strażach związkowych, wydane zostały przez Kra-
jowy Związek ochotniczych straży pożarnych druki manipulacyjne na 
deklaracye przystąpienia, karty przyjęcia, księgę członków, księgę ma-
gazynową, protokół podawczy, wezwania, pokwitowania magazynowe, 
inwentarz, dziennik kasowy, statystykę, księgę pogotowia, dzienny roz-
kaz, tygodniowy rozkaz, sprawozdania o pożarze, księgę rewizyi ognio-
wych, wykaz członków pomocniczej straży pożarnej i na wykaz człon-
ków obowiązkowej straży pożarnej. 

Druki te odstępuje Związek po cenie nakładu. 

Rodzaje straży pożarnych.
W Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem istnieją 

następujące rodzaje straży pożarnych: 
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I. Ochotnicze straże pożarne w miastach i miasteczkach, które nie 
przyjęły na siebie obowiązków straży pożarnej gminnej. 

Straże te zorganizowane są na podstawie ustawy o stowarzyszeniach 
z dnia 15. listopada 1867 r. Dz. p. p. Nr. 134., a istnieją w miastach li-
czących wyżej jak 10.000 mieszkańców, tudzież w mniejszych miastach  
i miasteczkach obok straży pożarnych gminnych. 

II. Ochotnicze straże pożarne w miastach i miasteczkach, które przy-
jęły na siebie obowiązek straży pożarnej gminnej. Wedle §. 16. ustawy  
o policyi ogniowej dla miast i miasteczek z dnia 10. lutego 1891 Dz. u . 
kr. Nr. 18 w każdem mieście lub miasteczku bez wyjątku musi być zor-
ganizowana straż pożarna gminna. W gminach atoli, gdzie ochotnicza 
straż pożarna przyjmie na siebie obowiązki straży pożarnej gminnej, 
odpada potrzeba organizowania osobnej straży pożarnej gminnej Stra-
że te zatem zorganizowane są na podstawie ustawy o policyi ogniowej 
dla miast i miasteczek z dnia 10. lutego 1891 Dz. u . kr. Nr. 18. i na pod-
stawie ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15. listopada 1867 Dz. p. p. Nr. 
134. Straże te przyjmując na siebie obowiązki straży pożarnej gminnej, 
uwolniły gminy od ciężkiego pod względem materyalnym obowiązku 
utrzymywania i opłacania osobnego korpusu straży pożarnej gminnej. 

III. Straże pożarne gminne (zawodowe, zwane także miejskiemi, 
płatnemi, etatowemi). 

Straże te istnieją w miastach liczących więcej jak 10.000 mieszkań-
ców bez względu na istnienie straży pożarnej ochotniczej, tudzież w 
miastach i miasteczkach liczących mniej jak 10.000 mieszkańców, jeżeli 
tam ochotnicze straże pożarne nie przyjęły na siebie obowiązków stra-
ży pożarnej gminnej. Straże te zorganizowane są na podstawie ustawy  
o policyi ogniowej z dnia 10. lutego 1891 Dz. u kr. Nr. 18 i na podsta-
wie uchwał Rad miejskich w poszczególnych gminach. We Lwowie i 
w Krakowie obowiązują inne ustawy ogniowe, tam też straże pożarne 
zawodowe na podstawie innych ustaw są zorganizowane. 

Wedle rozporządzenia Wysokiego Wydziału krajowego z dnia 31. 
października 1891 L. 44204, wprowadzającego w życie ustawę o policyi 
ogniowej z dnia 10. lutego 1891 Dz. u. kr. Nr. 18, stały korpus straży 
pożarnej gminnej składać się ma z 12 ludzi, zaś wyjątkowo w miastach 
niezamożnych z mniejszej liczby, lecz w każdym razie nie niżej jak  
6 ludzi i stójek konnych o dwóch przynajmniej zaprzęgach. 

IV. Pomocnicze straże pożarne w miastach i miasteczkach. Paragrafy 
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7. i 26. Ustawy o policyi ogniowej dla miast i miasteczek z dnia 10.lutego 
1891 Dz. u. p. Nr. 18 postanawiają, że na wezwanie Naczelnika gminy 
(Burmistrza) lub Delegata gminy obowiązanym jest każdy mieszkaniec 
gminy pod karą nieść pomoc przy gaszeniu pożaru, a wszyscy ci pomoc 
niosący, jak niemniej osoby przeznaczone do specyalnych czynnności, 
winni się stosować do rozporządzeń kierującego ratunkiem. Mieszkań-
cy każdej gminy miejskiej i małomiejskiej tworzą zatem pomocniczą 
straż pożarną dla straży pożarnej ochotniczej lub gminnej. 

V. Ochotnicze straże pożarne w gminach wiejskich, zorganizowane 
na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15. listopada 1867 Dz. 
p p. Nr. 134. 

VI. Obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich, zorganizo-
wane na podstawie §§. 27. lit. b. k. 32. 33. i 57. ustawy gminnej z r. 1866 
i postanowień patentu cesarskiego z dnia 28. lipca 1786. 

Do obowiązkowych straży pożarnych w gminach wiejskich należą 
wszyscy mężczyźni wieku od 18 do 42 lat, zamieszkali w gminie, o ile 
nie są dotknięci kalectwem i których Rada gminna lub Zwierzchność 
gminna od tego obowiązku nie uwolniła. 

VII. Wiejskie pogotowia pożarne, zorganizowane na podstawie 
ustawy gminnej z r. 1866 i ces. patentu z dnia 28. lipca 1786 na wzór 
pogotowi pożarnych zaprowadzonych w gminach wiejskich powia-
tu sokalskiego. Z każdych pięćdziesięciu numerów domów wybrała 
Zwierzchność gminna dziesięciu młodych mężczyzn, a każda taka dzie-
siątka jednego dziesiętnika. 

Członkowie tego pogotowia obowiązani są w dzień, czy w nocy być 
pierwszymi do gaszenia pożaru i stosować się bezwzględnie do zarzą-
dzeń dziesiętnika. 

VIII. Straże pożarne fabryczne – organizowane ze służby fabrycznej, 
dworski – ze służby dworskiej, kolejowe – ze służby kolejowej, zakła-
dowe, szkolne – z uczniów szkół rolniczych, wojskowe – organizowane  
w garnizonach z żołnierzy. 
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KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu

Rok 1926 

Imię 
i nazwisko

Data 
uro-

dzenia

Miejsce 
urodze-

nia
Zawód Stan

Wy-
kształce-

nie 
ogólne

Data 
wstąpienia 
do straży

Mianowa-nia

Kopacz 
Wacław 1880 Prze-

cław rolnik żonaty wyk. lud. 1926/I/8

Godek 
Józef 1892 „ żonaty „ I/8 

Szaliński 
Stanisław 1900 „ masarz żonaty „ I/8  

Szeglowski 
Jan 1905 „ kawaler szkoła 

ludow I/8  

Szeglowski 
Józef 1863 „ murarz żonaty ‘  I/8

Kamecki 
Roman 1879 „ żonaty „  I/8

Maliński 1885 „ murarz żonaty „ I/8
Jarosz 
Piotr 1857 „ murarz żonaty „ I/8

Miller 
Tadeusz 1905 „ krawiec kawaler „ I/8

Matuszkie-
wicz 
Franciszek

1908 „ murarz „ „ I/8

Kopacz 
Kazimierz 1886 „ stolarz żonaty „ I/8

Kordziński 
Franciszek 1881 „ kupiec „ „ I/8

Armatys 
Józef 1876 „ kowal „ „ I/8 plutonowy 

naczelnik
Siwiec 
Ignacy 1895 „ szewc „ „ plutonowy

Żątowski 
Władysław 1889 Prze-

cław żonaty

Kopacz 
Adam 1890 kupiec kawaler 1/8

Kruk 
Adam 1905 murarz „ 1/8



50

Ulanowicz 
Stanisław 1901 murarz „ 1/8

1908 krawiec „ 1/8
Zawiślak 
Józef 1903 miejski „ 1/8

Popiel 
Alojzy 1898 murarz kawaler szkoła 28/3

Armatys 
Roman 1898 murarz 28/3

Bukowy 
Michał 1905 murarz 28/3

Kopacz 1902 stolarz 28/3
Kopera 
Tadeusz 1902 murarz 28/3

Jarosz 
Adam
Woźniak 
Kazimierz 1906 murarz 28/3

Woźniak 
Antoni 1908 28/3

Szeglowski 
Piotr 1907 Prze-

cław murarz kawaler ludowe 28/3

Kopacz 
Bolesław 1907 „ 28/3

Grębosz 
Stanisław 1906 „ 28/3

Kopacz Jan 1903 handl 28/3
Wojtaszek 
Michał 5/12

Wątróbski handl 5/12

Rok 1929
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU

Imię i 
nazwisko

Data 
uro-
dze-
nia

Miejsce 
urodze-

nia
Zawód Stan

Wy-
kształ-
cenie 

ogólne

Data 
wstąpie-
nia do 
Straży

Dokład-
ny adres

Miano-
wania 

Hr. Stani-
sław Reyj

Prze-
cław 

wła-
ściciel 
dóbr

żo-
naty średnie 6/2/

1929
Prze-
cław 

Prezes 
Straży

Władysław 
Jałowski 1899 Prze-

cław 
nadle-
śniczy „ 1928

Ruda 
poczta 
Rzo-
chów

Za-
stępca 

Prezesa

Franciszek 
Doupal

kra-
wiec „ Ludow. 6/3/

1928
Prze-
cław

Na-
czelnik 
Straży

Stanisław 
Szawliński 1900 Prze-

cław masarz „

Szkoła 
chan-
dlow.

i ludowa

„ Prze-
cław 

Zast. 
Naczel-

nika

Franciszek 
Maglecki

27/XI 
1891

Prze-
cław 

sekre-
tarz 

gminy
„ 4 ludo-

wa kurs 
6/2/
1926 „ Sekre-

tarz 
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Franciszek 
Kordziński 1883 „

chan-
dlowiec 
kupiec

„ ludowa 6/2/
1929 „ Skarb-

nik

Józef 
Wawro

10/II/ 
1863

agro-
nom 
rolnik

„

Ludowa 
i szkoła 
gospo-
darst

6/2/
1929 „

Franciszek 
Sokołow-
ski 

3/10/ 
1888 „ rolnik „ 6/2/

1929

Józef 
Kornacki 1892 „ bla-

charz „ ludowa Gospo-
darz 

Józef 
Godek 

11/5/
1892 „ szewc „ „

Ignacy 
Siwiec 1895 „ „ „ „

Marjan 
Ulanowicz 1903 „ kra-

wiec
ka-

waler „

Adam 
Kruk 1903 murarz „ „

Antoni 
Działo 1909

komi-
niarz 

masasz
„ „

Kopacz 
Józef

Prze-
cław rolnik ludowa 6/2/

1929
Prze-
cław 

Jan Jarosz 1899 masarz żo-
naty „ 6/2/

1929

Adam 
Furmański 1910 „ masarz ka-

waler „ 28/7/
1929

Jarosz 
Piotr 1857 komi-

niarz
żo-
naty „

Miller 
Tadeusz 1903 kra-

wiec
ka-

waler
28/7/
1929

Rok 1930
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU 
Imię 

i nazwisko
Od-
dział 

Data 
uro-

dzenia 

Miejsce 
urodze-

nia
Zawód Stan 

Wykształ-
cenie 

ogólne 

Data 
wstąpie-

nia

Hr Rej 
Stanisław prezes Tarnów

Właściciel 
majątku 

ziem.
żonaty

Lud oraz 
szkoła 

rolnicza
6/2/1929

Żątowski  
Władysław zast. 1899 Prze-

cław nadleśn
Średnie 
szkoła 
ludowa

Franciszek 
Doupal naczel 1889 Czechy krawiec ludowe

Stanisław 
Kawliński zast. 1900 Prze-

cław masarz

Franciszek 
Maglecki sekret. 1891 „ Sekre. gm.

Franciszek 
Kordziński 

skarb-
nik 1883 „ kupiec



52

Wawro 
Józef horąży 1863 „ agronom

Jozef 
Kornacki

go-
spod. 1892 „ blacharz

Franciszek 
Sokołowski 1888 „ rolnik

Godek 
Józef

trę-
bacz 1892 „ szewc

Siwiec 
Ignacy 1893 „ „

Marjan 
Ulanowicz 1908 „ krawiec kawaler

Tadeusz 
Miller 1903 „ krawiec „

Adam 
Furmański 1910 „ muraz „

Piotr krawiec żonaty

18 marca 1934
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU

Imię 
i nazwisko

od-
dział

Data 
uro-

dzenia

Miejsce 
urodze-

nia
Zawód Stan 

Wy-
kształ-
cenia 

ogólne 

Data 
wstąpie-
nia do 
straży

Do-
kładny 
adres

Stanisław 
hr. Rej Prezes 

wła-
ściciel 
dóbr 

żona-
ty

po-
wszech-

ne

18/3
1934

Prze-
cław 
pow. 

Mielec

Jaroszyński 
Antoni

za-
stępca

pełno-
moc-
nik 

dobr

„

Adam 
Kopacz 

na-
czel-
nik

3/8
1899

Przecław 
pow. 

Mielec 
masarz „

Tadeusz 
Miler

za-
stępca

28/10
1905 „ kra-

wiec
wol-
ny „

Andrzej 
Pajor

sekre-
tarz

5/8
1881

Prusz-
ków pow. 
Brzesko

emer. 
P.P.

wdo-
wiec „

Adam 
Wątróbski 

skarb-
nik 1896

Przecław 
pow. 

Mielec 
kupiec żona-

ty „

Franciszek 
Krzemiński 

chorą-
ży kupiec „ „

Stanisław 
Kopacz

27/3
1902 Przecław murarz wol-

ny „

Godek 
Józef 

trę-
bacz 1892 „ szewc żona-

ty „

Stanisław 
listonosz 
Kopacz

1914 „ listo-
nosz

wol-
ny „
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Ignacy 
Siwiec

16/7/
1895 „ szewc żona-

ty „

Piotr 
Szeglowski

20/4/
1907 „ murarz wol-

ny „

Franciszek 
Maglecki

27/11/
1891

sekre-
tarz

żona-
ty „

Roman 
Armatys

3/8/
1906 kowal wol-

ny „

Szeglowski 
Jan

5/3/
1905 ? Przecław 

han-
dlo-
wiec

Szkoła 
po-

wszech-
na

„

Ulanowicz 
Marjan 1908 kra-

wiec „

Sokołowski 
Franciszek rolnik „

Kornacki 
Józef 

gospo-
darz

bla-
charz „

Kogut Józef 6/I/
1882 Podole ogrod-

nik „

Pazdan 
Kazimierz Przecław rolnik „

Marzec Jan 10/5/
1899

Łańcuc 
pow. 

Rzeszów
rolnik „

Helowi cz 
Józef Błonie rolnik „

Skowron 
Karol

20/X/
1909 Podole robot-

nik „

Lorenty 
Stanisław Błonie

posła-
niec 

dwor-
ski

„

Niedzielski 
Jan Przecław murarz 2/V/ 

1934
Woźniak 
Antoni „ „ „

Matuszkie-
wicz 
Franciszek

„ „ „

Parkosz 
Michał

17/X/
1906

Wadowi-
ce Górne

wyrob-
nik

żona-
ty

analfa-
beta „

Machała 
Ozimek 
Eugeniusz

Zacharski 
Tadeusz

21/
VIII/
1913

Przecław ka-
waler

7 klas 
szkoły 

po-
wszech-

nej

31/VIII/ 
1935

Ulanowicz 
Antoni 

5/VI/
1907 „ murarz ka-

waler
4 kl. 

Szk.lud „

Jarosz 
Marjan

1/
VIII/
1913

„ muzyk ka-
waler

7 kl. 
Szk. po-
wszech-

nej

„
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29 VI 1934
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU 

Imię i 
nazwi-

sko
Oddział 

Data 
uro-

dzenia

Miej-
sce 

uro-
dzenia 

Zawód Stan 

Wy-
kształ-
cenie 

ogólne

Data 
wstą

-pienia 
do straży 

miano-
wania

Stani-
sław 
hr. Rey

Ochot-
nicza 
Straż 

Pożarna 
Prze-
cław

13/11/
1894

Zako-
pane 
pow. 

Nowy 
Targ

wła-
ściciel 
dóbr 
ziem.

żonaty wyższe 18/3.
1934 Prezes 

Zatorski 
Włady-
sław 

Prze-
cław 

dy-
rektor 
lasów

żonaty „ Wice-
prezes 

Pajor 
Andrzej 

5/VIII/
1881

Prusz-
ków 
pow. 
Brze-
sko

eme-
ry-

towa-
ny 

kom. 
P.P.P.

wdo-
wiec

Po-
wszech 
i zawo-
dowe

naczel-
nik

Miller 
Tadeusz 

23/X/
1905

Prze-
cław 

kra-
wiec wolny po-

wszech

Za-
stępca 
naczel-

nika
Wątrób-
ki 
Adam

1896 Prze-
cław kupiec żonaty 3 kl. 

gimnazj
sekre-
tarz

Siwiec 
Ignacy

16/VIII
1895 „ szewc żonaty po-

wszech
skarb-

nik
Sze-
glowski 
Piotr

mu-
rarz wolny „ chorąży

Kor-
nacki 
Józef 

1892 Prze-
cław 

bla-
charz żonaty „ gospo-

darz

Godek 
Józef 1892 Prze-

cław szewc żonaty „ trębacz

Krze-
miński 
Franci-
szek

1908

Rublik 
Szla-

checki 
pow. 
Kro-
sno

kupiec żonaty „ strażak

Kopacz 
Stani-
sław

Prze-
cław 

listo-
nosz wolny „

Maglec-
ki 
Franci-
szek

27/XI
1891

Prze-
cław 

sekre-
tarz 
gm.

żonaty „

Arma-
tys 
Roman

3/VIII/
1906

Prze-
cław kowal wolny „

Sze-
glowski 
Jan

5/III/
1905 „

han-
dlo-
wiec

wolny „
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Marzec 
Jan

10/V/
1899 Łańcut rolnik żonaty

Szkoła 
po-

wszech.
Ulano-
wicz 
Marjan

1908 Prze-
cław 

kra-
wiec wolny

Kogut 
Józef

6/I/
1882 Podole ogrod-

nik żonaty

Helo-
wicz 
Józef

Błonie rolnik żonaty

Skow-
ron 
Karol

20/X/
1909 Podole robot-

nik wolny

Lorenty 
Stani-
sław

15/III/
1915 Błonie 

posła-
niec 
fol-

warcz-
ny

wolny

Nie-
dzielski
Jan

26/V/
1908

Prze-
cław 

mu-
rarz wolny 2/V

1934

Woź-
niak 
Antoni

2/VI/
1908

Prze-
cław 

mu-
rarz wolny

Matusz-
kiewicz 
Franci-
szek

Prze-
cław 

mu-
rarz wolny

Parkosz 
Michał

17/X/
1906

Wado-
wice 

Górne

robot-
nik żonaty Analfa-

beta

Machała 
Michał

30/VI/
1903 stolarz żonaty

Ozimek 
Euge-
niusz

14/V/
1914

Prze-
cław rolnik wolny

Szkoła 
po-

wszech

26/V.
1934

Rok 1935
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU 

Imię 
i nazwi-

sko
Oddział 

Data 
uro-

dzenia 

Miejsce 
urodze-

nia
Zawód Stan 

Wy-
kształ-
cenie 

ogólne

Data 
wstą-
pienia 

do 
straży

Do-
kładny 
adres

Hr. Rey 
Stanisław Prezes 13/XI/

1894 Przecław 
wła-

ściciel 
dóbr

żo-
naty wyższe Prze-

cław 

Pajor 
Andrzej

Nacz. 
straży

5/
VIII/
1881

Pruszków 
pow. 

Brzesko
emeryt

4 kl.
śred-
nich

18.VIII
1934

Miller 
Tadeusz

Za-
stępca 
naczel-

nika

23/X/
1905 Przecław krawiec Szkoła 

zawod
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Wątróbki 
Adam

sekre-
tarz

11/XII
1896 „ kupiec 3 kl. 

Gimn.

Siwiec 
Ignacy

skarb-
nik

16/
VIII
1895

„
Szkoła 

po-
wszech

Kornecki 
Józef

gospo-
darz

4/III/
1892 „ bla-

charz
Ulano-
wicz 
Marjan

chorąży
23/

VIII/
1908

„ krawiec Prze-
cław 

Godek 
Józef trębacz 15/V/

1892 szewc

Marzec 
Jan strażak 10/V/

1999 Łańcut

kar-
bownik 
chole-
wek

Matusz-
kiewicz 
Franci-
szek

2/X
1908 Przecław murarz

Machała 
Włady-
sław 

30/VI/
1914  stolarz

Ozimek 
Euge-
niusz

14/V/
1914 Przecław murarz

Helowicz 
Józef rolnik

Tokarz
Stanisław fornal

Skrzypek 
Józef strażak 1901 Podole robot-

nik
żo-
naty

Szkoła 
po-

wszech

31
VIII
1935

Woźniak 
Antoni

2/VII/
1908 Przecław murarz

Jarosz 
Marjan 1910 „ murarz

Zacharski 
Tadeusz 1909 murarz

Działo 
Jan 1913 Łączki 

Brzeskie
wyrob-

nik
1.X

1937

Kotula 
Mikołaj

18/II/
1910

Kossowy 
pow. Kol-
buszowa

robot-
nik

27.IV
1938

Branas 
Jan

26/II/
1910

Trześń 
pow. Kol-
buszowa

rolnik żo-
naty

28.IV
1938

Hyliński 
Jan 1907 Tuszyma rolnik „

po-
wszech-

ne
„
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Rok 1946
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU

Imię i nazwi-
sko 

Data 
urodze-

nia

Miejsce 
urodze-

nia
Zawód Stan 

Wykształ-
cenie 

ogólne 

Data 
wstąpienia 
do Straży

Do-
kładny 
adres 

Jurasz 
Kazimierz 

17/X/ 
1912 Przecław 

majster 
murar-

ski

żona-
ty

7 kl. szk. 
powszech.

21.III
1946

Prze-
cław 

Miller 
Tadeusz 

29/X/
1905 „ krawiec ‘ 4 kl. szk. 

powszech. „

Matuszkie-
wicz 
Franciszek 

1/X/
1908 „ murarz „ 6 kl. szk. 

powszech. „

Jarosz 
Edward

18/V/
1918 „ krawiec „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Rusin 
Rudolf 

11/XII/
1920 Tuszyma kowal „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Kruk 
Adam

12/XII/
1905 Przecław murarz wolny 4 kl. szk. 

powszech. „

Piguła 
Marian

6/III/
1925

Dubaj 
pow. 
Stolin

wyrob-
nik „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Jarosz 
Edward 
młodszy

26/II/
1927

Wielka 
Lipnica 

pow. 
Nowy 
Targ

krawiec „ 7 kl. szk. 
powszech. „

Grębosz 
Julian 

11/XII/
1927 Przecław rolnik „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Czernia 
Mieczysław 

22/X/
1927 „ murarz „ 6 kl. szk. 

powszech. „

Grębosz 
Edward

29/I/
1927 „ rolnik „ 5 kl. szk. 

powszech. „

Wątróbski 
Maksymi-
lian

10/XII/
1927 „ „ „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Grębosz 
Marian 

21/VII/
1927 „ rolnik „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Wątróbki 
Bronisław

19/V/
1923 „ „ „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Kopera 
Karol

4/
XI/1924 Przecław murarz wolny 7 kl. szk. 

powszech.
20III
1946

Czernia 
Tadeusz

20/XI/
1928 „ rolnik „ 6 kl. szk. 

powszech. „

Lenartowicz 
Teofil

2192
89V Katowice rolnik „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Skrzypek 
Tadeusz

23/V/
1929 Podole wyrob-

nik „ 7 kl. szk. 
powszech. „

Grębosz 
Kazimierz

9/I/
1929 Przecław rolnik „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Muniak 
Stanisław 
(Leszek)

27/X/
1928 „ wyrob-

nik „ 6 kl. szk. 
powszech. „

Dziach
Stanisław

3/III/
1928 Podole wyrob-

nik „ 7 kl. szk. 
powszech. „
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Czernia 
Roman

6/VII/
1926 Przecław rolnik „ 5 kl. szk. 

powszech. „

Witkowski 
Zygmunt

1/V/
1908 Mielec ślusarz żona-

ty
7 kl. szk. 

powszech. 7I1946

Jarosz 
Tadeusz

14/IV/
1927 Przecław rolnik wolny 7 kl. szk. 

powszech. „

Szawliński 
Antoni

8/VI/
1928 Przecław „ „ 7 kl. szk. 

powszech. „

NowakMa-
rian

17/IX/
1926 Przecław „ „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Antoni 27/IV/
1914 Przecław ślusarz „ 7 kl. szk. 

powszech. „

Jarosz 
Zdzisław 

26/VI/
1929

Jabłonka 
pow. 

Nowy 
Targ

pom. 
krawiec-

ki

15 XI
1946

Rok 1947
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU

Imię 
i nazwisko 

Data 
uro-

dzenia

Miej-
sce 

uro-
dzenia

Za-
wód Stan 

Wykształ-
cenie 

ogólne

Data 
wstąpienia 
do Straży

Mianowa-
nia 

Wątróbski 
Adam

11/XII
1896

Prze-
cław kupiec żonaty Gimn. 

ludow
21III
1946 Prezes 

Jarosz 
Kazimierz

17/X/
1912 „ mu-

rarz „

7 kl. szk. 
po-

wszech-
nej

„ Kom.

Witkowski 
Zygmunt

1/V/
1908 Mielec ślusarz „ „ „ Zast. Kom.

Wątróbki 
Bronisław

19/V/
1923

Prze-
cław uczeń kawaler „

Woźniak 
Antoni

12/V/
1908 „ kupiec żonaty 30XII

1946
Matuszkie-
wicz 
Franciszek 

1/X/
1908 „ mu-

rarz „

Jarosz 
Edward st

18/V/
1918 „ kra-

wiec „

Jarosz 
Edward mł.

26/II/
1927 „ kra-

wiec kawaler

Grębosz 
Julian

11/XII
1927 „ mu-

rarz „

Czernia 
Mieczysław 

22/X/
1927 „ rolnik „

Grębosz  
Edward 

23/I/
1927 „ rolnik „

Wątróbski 
Maksymilian 

10/XII
1927 „ uczeń „

Grębosz 
Marian  

23/VII
1927 „ urzęd-

nik „

Kopera 
Karol

4/XI/
1924 „ rolnik „
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Czernia 
Tadeusz

20XI
1928

Prze-
cław rolnik kawaler 7 kl. szk. 

pow
21 III
1946

Lenartowicz 
Teofil 

29V
1928 „ urzęd-

nik „ „

Skrzypek 
Tadeusz

23V
1929 „ uczeń „ „

Grębosz 
Kazimierz

9I
1929 „ „ „ „

Muniak 
Stanisław

27X
1928 „ robot-

nik „ „

Czernia 
Roman

6VII
1926 „ rolnik „ „

Jarosz 
Tadeusz

14IV
1927 „ rolnik „ „

Szaliński 
Antoni

8VI
1928 „ ma-

sarz „ „

Nowak 
Marian

17IX
1926 „ rolnik „ „

Jarosz Zdzi-
sław 

26V
1929 „ robot-

nik „ „

Szteliga 
Mieczysław

4III
1927

Wielo-
pole rolnik „ „

Kopera 
Ludwik 

25XI
1930

Prze-
cław 

robot-
nik „ „

Bukowy 
Antoni

4VIII
1987 Kałurz ślusarz „ „ 20 IV

1947

Rok 1948
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU

Imię 
i nazwisko 

Od-
dział 

Data 
uro-

dzenia 

Miej-
sce 

uro-
dzenia

Zawód Stan 

Wy-
kształ-
cenie 

ogólne 

Data 
wstą-
pienia 

do 
straży

Od-
zna-

czenia 

Popiel 
Alojzy Prezes Prze-

cław 
mu-
rarz żonaty 11I

1948 -

Witkowski 
Zygmunt Kom. 1/5

1908
Mie-
lec ślusarz żonaty 7 kl.po-

wsz
21III
1946 -

Grębosz 
Julian

Zast. 
Kom.

11/XII
1929

Prze-
cław 

mu-
rarz wolny „ „ wyje-

chał
Grębosz 
Edward

gospo-
darz

29/I
1927 „ rolnik „ „ „ -

Wątróbki 
Bronisław

stra-
żak

19/V
1923 „ uczeń „

4 kl. 
gimna-

zj.
„ wyje-

chał

Jarosz 
Edward st. „ 18/V

1918
kra-
wiec żonaty 7 kl. 

pow „ Wyje-
chał

Jarosz 
Edward mł.

26/II
1927

kra-
wiec wolny „ „ Wyje-

chał
Czernia 
Mieczysław

22/X
1927 rolnik „ „ „ Wyje-

chał
Wątróbski 
Maksymi-
lian

10/XII
1927 uczeń „ 2 kl. 

gimnazj „ Wyje-
chał
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Grębosz 
Marjan

23/VII/
1927

urzęd-
nik „ 7 kl. 

powsz „ Wyje-
chał

Kopera 
Karol

4/XI/
1929 rolnik „ „ „ Wyje-

chał
Czernia
Tadeusz

20/XI/
1928 „ „ „ „ wyje-

chał
Lenartowicz 
Teofil

29/V/
1928

urzęd-
nik „ „ „

Skrzypek 
Tadeusz

23/V/
1929 uczeń „ „ „

Grębosz 
Kazimierz

stra-
żak

9/I/
1929

Prze-
cław uczeń wolny 7 klas 

pow
21/

III1946
Muniak 
Stanisław 

27/7/
1928

robot-
nik „ „

Jarosz 
Tadeusz

14/IV/
1927 rolnik „ „

Szaliński 
Antoni

8/VI/
1928 masarz „ „

Nowak 
Marjan

17/IX/
1926 rolnik „ „

Szteliga 
Edmund

4/III/
1927

Wielo
-pole „ „ „ wyje-

chał

Rok 1950
KSIĘGA EWIDENCYJNA KORPUSU

Imię i 
nazwisko

Od-
dział 

Data 
uro-

dzenia

Miej-
sce 

uro-
dzenia

Zawód  Stan 

Wy-
kształ-
cenie 

ogólne 

Data 
wstąpie-
nia do 
Straży

Do-
kładny 
adres

Popiel 
Dziąbek 
Piotr

naczel-
nik

18/I/
1890

Prze-
cław

Robot-
nik żonaty

6 klas 
pod-
staw

1I 1950 Prze-
cław 

Wajs 
Władysław strażak 1/I/

1925 r.
Do-

bromil
robot-

nik wolny „

Zięba 
Feliks „ 24/I/

1931 
Biały 
Bór

robot-
nik „ „

Maglecki 
Edward „ 1930 Prze-

cław stolarz „ 5 klas 
podst.

Mika 
Tadeusz „ 1931 Tuszy-

ma 
robot-

nik „ 3 klasy 
podst.

Augustyn 
Józef

Prze-
cław „ „ 5 klas 

podst.
Kopera 
Karol „

Szteliga 
Jan Podole żonaty 7 klas 

podst.
Skowron 
Karol „ 5 klas 

podst.
Grębosz 
Marjan 

Prze-
cław „ 7 klas 

podst.
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Księga Korpusu z 1930 r.



62

Pamiątkowe zdjęcie jednostek przed starą plebanią w Przecławiu

Pamiątkowe zdjęcie przed remizą OSP w Przecławiu
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Legitymacja strażacka
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Historia sztandaru OSP Przecław

Przybliżała się rocznica 100-lecia działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przecławiu. Na jednym spotkaniu członków OSP w latach 
1976–78 zapadła decyzja, by na tak ważny jubileusz ufundować sztan-
dar. Prezesem był wtedy Stanisław Sęk,  a Naczelnikiem Włodzimierz 
Jurasz. Środki finansowe na zakup sztandaru pochodziły od Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska, której prezesem był wtedy Sęk Sta-
nisław, i z zysków z zabaw urządzanych przez strażaków ochotników 
np. na Zielną, czyli w odpust parafialny. Koszt uszycia sztandaru wtedy 
wyniósł 4 tyś. złotych. 

Od strażaków ze Złotnik uzyskano informację, że taki sztandar może 
uszyć i wyhaftować Siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Karmelita-
nek Dzieciątka Jezus z Rzochowa. Włodzimierz Jurasz i Edward Mazur 
posyłali swoje dzieci do Ochronki u Sióstr Służebniczek w Przecławiu  
i dzięki tym znajomościom, obecna wówczas Przełożona Domu w Prze-
cławiu, Siostra Symforiana poręczyła za strażaków i pojechała z w/w 
strażakami do Sióstr w Rzochowie zamówić sztandar. Było to prawdo-
podobnie w miesiącu marcu, a w maju, na św. Floriana sztandar miał 
już być gotowy. I tak się też stało. W umówiony dzień, a raczej nocą po 
odbiór sztandaru do Sióstr w Rzochowie pojechali Włodzimierz Jurasz, 
Edward Mazur i Franciszek Słomba jako kierowca, gdyż on jako jedyny 
w Przecławiu posiadał samochód. Strażacy chcieli najpierw poświęcić 
swój sztandar w kościele, a były to czasy, że tego oficjalnie nie mogli 
uczynić. 

Zwrócili się do Parafii Przecławskiej z prośbą o odprawienie Mszy św.  
i poświecenie sztandaru. Proboszcza ks. Józefa Rogórza wtedy nie było 
– był za granicą, zgodę i wszelkie formalności załatwiał ks. Władysław 
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Awers i rewers sztandaru przed renowacją
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Przybyś – Wikariusz. Ze strażaków byli: Włodzimierz Jurasz, Edward 
Mazur, Adam Kopacz.

Msza została ustalona na godz. 12.00 o północy. O umówionej go-
dzinie delegacja strażaków zaniosła sztandar ukradkiem do kościoła, 
gdzie odbyła się Msza św. i poświęcenie sztandaru przy zamkniętych 
drzwiach i 3 zapalonych świecach na ołtarzu. Obecni byli: Teresa i Lu-
dwik Kopaczowie i ich syn Adam Kopacz z ulicy Kilińskiego, Włodzi-
mierz Jurasz z ulicy Kilińskiego, Anna i Edward Mazurowie z ulicy Mic-
kiewicza, Marian Wajs z ulicy 3-go Maja, Kazimierz Kordziński z Rynku 
(budynku dzisiejszej cukierni). Żona Włodzimierza Jurasza – Krystyna 
słuchała Mszy przez zamknięte drzwi zakrystii, bo się spóźniła, gdyż 
usypiała dzieci.

Tajemnica poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Przecławiu utrzymywana była w tajemnicy do dnia dzisiejszego, do-
piero teraz można o tym mówić.

Sztandar na awersie, na niebieskiej tkaninie, ma wyhaftowany symbol 
ochotniczych straży pożarnych, a w półkolu napis: Ochotnicza Straż Po-
żarna w Przecławiu 1879–1979. Na rewersie, na czerwonej tkaninie sym-
bol Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i napis: W służbie Ojczyzny 
Ludowej.  Sztandar jest przechowywany w remizie, w specjalnej gablocie. 

Ze sztandarem miało miejsce przykre zdarzenie. W latach 1985 
–1990 sztandar został skradziony, uległ znacznemu zniszczeniu, szcze-
gólnie tkanina, nici były pozłacane, więc nie uległy zniszczeniu. Kra-

Wręczenie sztandaru Edwardowi Mazurowi
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Przecław, dn. 7 czerwca 1981 roku.

Uroczyste nadanie Sztandaru 100-lecia 
oraz odznaczenie Złotym Znakiem Związku

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu

W dniu 7 czerwca 1981 roku podczas uroczystego nadania Sztan-
daru Organizacyjnego oraz Odznaczenia Złotym Znakiem Związku 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisali się:

1. Anna i Bronisław Dąbrowscy – 200 zł.
2. Marian i Michalina Ulanowiczowie – 100 zł.
3. ZOSP Zarząd Wojewódzki Rzeszów – 800 zł.
4. Zygmunt Zięba – 100 zł.
5. Teresa i Stanisław Krasoniowie – 200 zł.
6. OSP Podole – 1000 zł.
7. Teresa i Ludwik Kopaczowie – 200 zł.
8. Stanisław Winiarz – 200 zł z Podola.
9. Anna i Stanisław Popiołkowie – 200 zł.
10. Andrzej i Stefan Łakomowie – 200 zł.
11. Adam Kopacz i Ludwik – 200 zł.
12. Kazimierz i Maria Wajsowie – 200 zł.
13. Wojciech Łącz – 100 zł z Czermina.
14. Józef Kobos – 500 zł.
15. Maria Żądło – 2 dolary.
16. M. Guzik – 500 zł.
17. Józef Bańka – 300 zł.
18. SKR Przecław – 1000 zł.
19. Czesław Ulanowicz – 100 zł.

dzież została szybko zauważona i sprawcy ujęci, sztandar odzyskany. 
Siostry z Rzochowa znowu zajęły się oczyszczeniem sztandaru i re-

peracją uszkodzonych części, by odzyskał swój wygląd.
Obecnie sztandar został oddany do renowacji do pracowni w Strzy-

żowie i będzie gotowy na listopad 2014 roku. 
W dniu 11 listopada 2014 roku w Święto Niepodległości, w 96 

rocznicę odzyskania wolności po 123 latach zaborów, odnowiony stra-
żacki sztandar został ponownie poświęcony. Dokonał tego ks. Marcin 
Krępa – mielczanin z pochodzenia, Kapelan Diecezjalny Straży Pożar-
nych, który wygłosił także okolicznościowe kazanie.
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20. Stanisława i Antoni Ulanowiczowie – 200 zł.
21. Irena i Antoni Kuligowie -200 zł.
22. Władysław Strzelczyk – 20 zł.
23. Jadwiga i Tadeusz Grochowie – 200 zł.
24. Wiktoria i Romuald Kolbuszowie – 200 zł.
25. Stanisław Strzelczyk – 200 zł.
26. OSP Tuszyma – 1000 zł.
27. Krystyna i Leszek Kuligowie, Anna Zięba – 200 zł.
28. Józef Maglecki – 200 zł.
29. OSP Dobrynin – 500 zl.
30. Stanisław Jędrychowski – 500 zł.
31. OSP Rzemień – 1000 zł.
32. OSP Kiełków – 500 zł.
33. Józefa i Maksymilian Jaroszowie – 100 zł.
34. OSP Biały Bór – 500 zł.
35. Genowefa i Tadeusz Stankowie – 200 zł z Kiełkowa.
36. J. i St. Szyszkowie – 200 zł.
37. Janina i Kazimierz Ilaszowie – 200 zl.
38. Teresa Gałda – 200 zł.
39. Barbara i Stanisław Feretowie – 300 zł.
40. Janina i Piotr Jeleniowie – 200 zł.
41. Weronika i Jan Szymańscy – 200 zł.
42. Krzysztof Szymański – 200 zł.
43. Anna i Piotr Szeglowscy – 500 zł.
44. Zofia i Piotr Surmanowie – 200 zł.
45. Maria i Michał Kopaczowie – 400 zł.
46. Józefa i Antoni  Gazdowie – 400 zł.
47. Julia i Jan Rutkowscy – 500 zł.
48. Czesława i Leszek Jemiołowie – 200 zł.
49. Ryszard Chmura – 100 zł.
50. Stanisław Woźniak – 200 zł.
51. Janina Straburzyńska – 400 zł.
52. Helena Jarosz – 200 zł.
53. Witold Jarosz – 200 zł.
54. Maria i Jan Bugajowie – 200 zl.
55. Krystyna i Włodzimierz Juraszowie – 200 zł.
56. Danuta i Stanisław Kurganowie – 200 zł.
57. Maria i Edward Słąbowie – 100 zł.
58. Teresa i Leon Czerniowie – 100 zł.
59. Piotr Jarosz – 200 zł.



70

60. Teresa Gałda – 100 zł
61. Aleksandra i Stanisław Ćwikowie – 500 zł.
62. Czesław Sztuka – 200 zł.
63. Czesława i Jan Tokarzowie – 150 zł.
64. Eugeniusz Madej – 100 zł z Podola.
65. Adam Bukowy – 100 zł.
66. Zofia i Stanisław Chałupnikowie – 200 zł.
67. Anna i Ignacy Strzelczykowie – 100 zł.
68. OSP Łączki Brzeskie – 500 zł.
69. Juda Józef – 100 zł z Łączek Brzeskich.
70. Ludwik Chmura – 200 zł z Łączek Brzeskich.
71. Tadeusz Nicpoń – 100 zł z Łączek Brzeskich.
72. Leonard Strelcow – 100 zł.
73. Maria i Eugeniusz Ozimek – 100 zł.
74. Wiesław Ozimek – 100 zł.
75. Bronisław Wątróbski – 200 zł.
76. Henryka Wątróbska – 100 zł.
77. Maria i Władysław Burkowie – 100 zł.
78. Genowefa i Stanisław Słombowie – 100 zł.
79. Kazimiera i Stanisław Forczkowie – 200 zł.
80. Janina i Władysław Blicharzowie – 200 zł.
81. Anna i Edward Mazurowie – 200 zł.
82. Maria Wątróbska – 200 zł.
83. Józef Klich – 100 zł.
84. Urząd Gminy Przecław – 100 zł.
85. Jan Bąk – 200 zł.
86. Helena Szawlińska – 500 zł.
87. Józef Szawliński – 500 zł.
88. Michalina i Antoni Krasoniowie – 200 zł.
89. Jan Górga – 100 zł.
90. Maria Klaus – 200 zł.
91. Mieczysław Kruk – 200 zł.
92. Tadeusz Pruś – 200 zł.
93. Janusz Zawada – 200 zł.
94. Jan Szalachowski – 200 zł.
95. Maria i Henryk Harlowie – 200 zł.
96. Anna i Wiesław Lipczyńscy – 300 zł.
97. Józefa i Stefan Żmudowie – 200 zł.
98. Antonina i Antoni Szawlińscy – 500 zł.
99. Ks. Tadeusz Szawliński – 500 zł.
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100. Danuta i Tadeusz Sobczykowie – 200 zł.
101. Bronisława i Ryszard Stachowiczowie – 300 zł.
102. Zofia i Jan Sękowie – 200 zł.
103. Danuta Kordzińska – 100 zł.
104. Bronisława Sęk – 100 zł.

Odznaczenie jednostki OSP Przecław, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 1981 roku.
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Awers i rewers sztandaru po renowacji
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Złota Księga budowy Remizy Strażackiej
w Przecławiu

Akt Erekcyjny
Działo się to w dwudziestym roku Polski Socjalistycznej dnia 22 

lipca 1972 r. we wsi Przecław, powiat Mielec, gdzie istniejąca od dzie-
więćdziesięciu czterech lat (1878 r.) społeczna organizacja Ochotniczej 
Straży Pożarnej licząca 36 członków rekrutujących się z miejscowych 
rolników, a kierowana przez Obywatela Sęka Stanisława jako Prezesa 
i Tadeusza Koperę jako Naczelnika własnym sumptem przy pomocy 
środków państwowych, podjęła budowę nowego budynku strażnicy 
pożarnej, w której znajdzie się pomieszczenie na sprzęt przeciwpożaro-
wy wraz z samochodem i świetlicą służącą zaspokajaniu potrzeb kultu-
ralnych organizacji strażackiej i wszystkich mieszkańców wsi Przecław.

Przedsięwzięciu tej budowy służy sprzyjająca atmosfera w kraju, 
której stery spoczywają w rękach Edwarda Gierka  jako I Sekretarza 
komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Piotra 
Jaroszewicza jako Premiera Rządu i Henryka Jabłońskiego jako Prze-
wodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Województwem rzeszowskim do którego powiat mielecki należy 
kieruje: Stanisław Szkraba jako I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej, Franciszek Dąbal jako prze-
wodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 

Organizacją straży pożarnych w województwie prowadzi Franciszek 
Depa jako Prezes i płk. poż. Andrzej Bazanowski jako Komendant Wo-
jewódzki.

Władze polityczne w powiecie sprawuje: Tadeusz Kunc jako I Sekre-
tarz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
Franciszek Śliwa jako Sekretarz Powiatowego Komitetu Zjednoczonego 
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Stronnictwa Ludowego i Zdzisław Cichocki jako Przewodniczący Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu.

Prezesem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
jest Wojciech Łącz, Zastępcą Leopold Szobak i Stanisław Ciach a Ko-
mendantem Powiatowym kpt. poż. Jerzy Lechowicz.

Dzieło to wspierali codziennym wysiłkiem: Przewodniczący Gro-
madzkiej Rady Narodowej Zenon Zanchira, Sekretarz Komitetu Gro-
madzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Kopacz, 
Prezes Gromadzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowe-
go Kazimierz Jarosz, Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska Stanisław Sęk, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Oceny Odmian Jan 
Pyzik, Dyrektor Stacji Oceny Odmian w Przecławiu Stanisław Popio-
łek, Kierownik budowy tejże strażnicy Kazimierz Kordziński, kierow-
nik tutejszej Szkoły Zdzisław Pietras i sołtys wsi Kazimierz Górski.

Podejmując tę budowę jej inicjatorzy i realizatorzy wypełniają wizję  
i marzenia swoich ojców, oddając to dzieło społeczeństwu wsi by służy-
ło ono bezpieczeństwu przeciwpożarowemu dla obecnych o przyszłych 
pokoleń.

W Przecławiu dnia 22 lipca 1972 roku akt ten obecni 
na uroczystości jego wmurowania podpisali:
1. Tadeusz Sobczyk – 100 zł.
2. Ryszard i Danuta Stachowicz – 100 zł.
3. Danuta i Kazimierz Kordzińscy – 100 zł.
4. Kazimiera i Stanisław Forczkowie – 100 zł.
5. Karolina Czernia – 100 zł.
6. Sobczyk Stefania – 100 zł.
7. Mikołaj Kotula – 100 zł.
8. Andrzej Błachowicz – 100 zł.
9. Janina Strabużyńska – 100 zł.
10. Helena Szawlińska – 100 zł.
11. Elżbieta i Jan Branasowie – 150 zł.
12. Maria Szrajber – 40 zł.
13. Maria Pancerz – 100 zł.
14. Helena i Karol Skowronowie – 100 zł.
15. Helena Zięba – 100 zł.
16. Emilia Zięba – 100 zł.
17. Stanisława i Antoni Ulanowiczowie – 100 zł.
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18. Marian Ulanowicz – 100 zł.
19. Zygmunt Witkowski – 100 zł.
20. Aleksander Bogdan – 100 zł.
21. Michalina Czykowska – 50 zł.
22. Wiktoria Jaszcz – 50 zł.
23. Józefa Mrówka – 100 zł.
24. Wanda i Roman Bukowi – 100 zł.
25. Janina i Jan Sokołowscy – 100 zł.
26. Ignacy Muniak – 50 zł.
27. Maria i Ludwik Wajsowie – 100 zł.
28. Stanisława i Bolesław Gmyrkowie – 100 zł.
29. Teresa i Ludwik Kopaczowie  - 100 zł.
30. Janina i Julian Tylcowie – 50 zł.
31. Marian i Kazimiera Wajsowie  - 100 zł.
32. Władysława i Stanisław Jarochowscy – 100 zł.
33. Kazimierz Czernia – 100 zł.
34. Ludwika Kopacz – 50 zł.
35. Kazimierz Górski – 100 zł.
36. Kazimierz i Zbigniew Murawscy – 100 zł.
37. Alfred i Adela Langerowie – 200 zł.
Bronisław Zapała – 100 zł.
38. Józefa i Władysław Bukowi – 100 zł.
39. Aleksander Muniak – 100 zł.
40. Olga Zanchira – 100 zł.
41. Emilia i Zenon Zanchirowie – 100 zł.
42. Piotr Buczkowski – 100 zł.
43. Edward Kopacz – 100 zł.
44. Jan Myjkowski – 200 zł.
45. Jan Górga – 100 zł.
46. Zofia i Piotr Surman – 100 zł.
47. Józef Kopacz – 100 zł.
48. Barbara Kobierska – 100 zł.
49. OSP Kiełków – 600 zł.
50. OSP Podole – 300 zł.
51. Stanisław Ozimek – 10 zł.
52. Janina Jurasz – 20 zł.
53. Karol i Zofia Skowronowie – 50 zł.
54. Karolina i Franciszek Magleccy – 100 zł.
55. Eleonora Pszczolińska – 100 zł.
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56. Wiesław Pszczoliński – 100 zł.
57. Julia Kwaśna – 50 zł.
58. Pow. Związek OSP Mielec – 200 zł.
59. Roman i Janina Muniak – 100 zł.
60. Sztuka Czesław – 100 zł.
61. Markulis Władysław – 100 zł.
62. Bronisława i Stanisław Sękowie – 200 zł.
63. Wątróbski Zbigniew – 100 zł.
64. Michalina i Jan Więchowie – 100 zł.
65. Maria i Jan Bugajowie – 100 zł.

W Przecławiu dnia 18 maja 1975 roku oddano Ochotniczej Straży 
Pożarnej obiekt jako jedynemu właścicielowi Domu Strażaka w obec-
ności Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Przecławiu 
obywatela Kalinowskiego Józefa, Prezesa Zarządu Powiatowego Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mielcu obywatela Łącza Wojciecha, Komen-
danta Powiatowego Straży Pożarnej w Mielcu p.płk. Jerzego Lechowi-
cza, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu obywatela Sęka 
Stanisława, kierownika budowy Domu Strażaka obywatela Kazimierza 
Kordzińskiego. 

Oddając tę budowę jej inicjatorzy i realizatorzy wypełniają marzenia 
swoich ojców oddając to dzieło społeczeństwu by służyło ono bezpie-
czeństwu przeciw pożarowemu dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

W czasie oddania budynku wpisane zostały osoby, które pracowały 
w czynie społecznym przy budowie Domu Strażaka w Przecławiu, a to:

1. Sęk Stanisław.
2. Jurasz Kazimierz.
3. Wajs Marian.
4. Wajs Władysław.
5. Jarosz Tadeusz.
6. Zanchira Zenon.
7. Jarosz Kazimierz.
8. Stachowicz Ryszard.
9. Jurasz Włodzimierz.
10.  Kopacz Edward.
11.  Muniak Roman.
12.  Ulanowicz Czesław.

13.  Wryk Henryk.
14.  Kopacz Adam.
15.  Stachowicz Bronisława.
16.  Chmura Józef.
17.  Słomba Edward.
18.  Szalachowski Jan.
19.  Muniak Stanisław Leszek.
20.  Kopacz Michał.
21.  Bukowy Roman.
22.  Bukowy Władysław.
23.  Czernia Kazimierz.
24.  Zięba Zygmunt.
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25.  Myjkowski Jan.
26.  Pęgiel Bronisław.
27.  Tomczyk Stanisław.
28.  Kopacz Teresa.
29.  Kopacz Czesława.
30.  Jurasz Krystyna.
31.  Trawczyński Henryk.
32.  Jabłoński Jozef.
33.  Branas Sylwester.
34.  Krukowski Antoni.
35.  Strzelczyk Ryszard.
36.  Pszczoliński Wiesław.
37.  Klaus Stanisław.
38.  Zawiślak Marian.
39.  Borkowski Józef.
40.  Ozimek Wiesław.
41.  Sztuka Czesław.
42.  Górga Jan.
43.  Bogdan Aleksander.
44.  Mazur Edward.
45.  Czernia Edward.
46.  Wesołowski Józef.
47.  Słomba Genowefa.
48.  Słomba Józef.
49.  Klaus Władysław.
50.  Ćwik Stanisław.
51.  Lipczyński Wiesław.

52.  Popiołek Stanisław.
53.  Dorociak Kazimierz.
54.  Jarosz Stanisław.
55.  Pazdan Stanisław.
56.  Szeglowski Piotr.
57.  Kordziński Kazimierz.
58.  Wryk Władysław.
59.  Zięba Feliks.
60.  Juda Władysław.
61.  Muniak Aleksander.
62.  Harla Henryk.
63.  Kopacz Ludwik.
64.  Witkowski Zygmunt.
65.  Sobczyk Tadeusz.
66.  Strzelczyk Ignacy.
67.  Wajs Ludwik.
68.  Forczek Stanisława.
69.  Kotula Mikołaj.
70.  Gmyrek Bolesław.
71.  Furman Julian.
72.  Łakomy Andrzej.
73.  Pszczoliński Janusz.
74.  Sachara Władysław.
75.  Sobczyk Danuta.
76.  Jarosz Stanisława.
77.  Krzemińska Michalina.
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Członkowie OSP Przecław

1. Sęk Stanisław
2. Wajs Marian
3. Kopacz Edward
4. Ćwik Stanisław
5. Krasoń Stanisław
6. Edward Janusz
7. Mazur Edward
8. Jurasz Włodzimierz
9. Zięba Zygmunt
10. Stachowicz Ryszard
11. Stachowicz Bronisława
12. Kopacz Adam
13. Cisło Andrzej 
14. Borkowski Mieczysław
15. Groch Tadeusz
16. Czernia Kazimierz
17. Ulanowicz Czesław
18. Ozimek Wiesław
19. Kulig Leszek
20. Myjak Adam
21. Jurasz Krystyna
22. Krasoń Grzegorz
23. Krasoń Łukasz
24. Wolanin Ryszard
25. Zięba Henryk
26. Klaus Stanisław

Lista członków OSP Przecław na dzień 1 stycznia 1999 r.

27. Krasoń Antoni
28. Krasoń Michalina
29. Muniak Stanisław
30. Słąba Tadeusz
31. Węgliński Witold
32. Szteliga Tadeusz
33. Piłat Józef
34. Strzelczyk Marian
35. Bukowy Adam
36. Darłak Zygmunt
37. Jurasz Rafał
38. Kopacz Włodzimierz
39. Augustyn Witold
40. Bugaj Wojciech
41. Borkowski Sławomir
42. Chrząstek Krzysztof
43. Cisło Janusz
44. Chłopek Dariusz
45. Dorociak Dariusz
46. Dorociak Jacek
47. Harla Janusz
48. Jurasz Paweł
49. Kopacz Tadeusz
50. Koterba Mariusz
51. Kos Łukasz
52. Knap Adam
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53. Kopacz Sławomir
54. Kopacz Mariusz
55. Marcinkiewicz Sebastian
56. Muniak Rafał
57. Piłat Mariusz

58. Różak Robert
59. Krasoń Klaudiusz
60. Sędłak Paweł
61. Ćwik Robert
62. Ćwik Andrzej 
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Włodzimierz Jurasz – prezes
Grzegorz Krasoń – naczelnik 
Marian Wajs, Edward Kopacz, Stanisław Ćwik, Edward Janusz, 

Stanisław Krasoń, Edward Mazur, Zygmunt Zięba, Ryszard Stacho-
wicz, Bronisław Stachowicz, Adam Kopacz, Tadeusz Groch, Wiesław 
Ozimek, Czesław Ulanowicz, Leszek Kulig, Krystyna Jurasz, Łukasz 
Krasoń, Ryszard Wolanin, Henryk Zięba, Stanisław Klaus, Antoni 
Krasoń, Tadeusz Słąba, Józef Piłat, Zygmunt Darłak, Włodzimierz 
Kopacz, Witold Augustyn, Wojciech Bugaj, Janusz Cisło, Dariusz 
Dorociak, Janusz Harla, Łukasz Kos, Mariusz Kopacz, Sebastian Mar-
cićkiewicz, Mariusz Piłat, Klaudiusz Krasoń, Robert Ćwik, Andrzej 
Ćwik, Bronisław Pęgiel, Witold Węgliński, Rafał Jurasz, Paweł Jurasz, 
Jakub Jurasz, Tadeusz Szteliga, Michalina Krasoń, Łukasz Piskor, 
Adam Róg.

Akcje: w ub. roku jednostka brała udział w 53 akcjach.
Wyposażenie: star 266, motopompa, pompa pływająca, agregat 

prądotwórczy, piły do betonu, stali oraz drewna.
Sukcesy: druhowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w zawo-

dach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. 
Jednostka ma złotą odznakę Związku OSP. Jest w KSRG. Ma 4 dru-
hów ratownictwa medycznego.

Członkowie OSP Przeclaw w 2004 r.

OSP w Przecławiu, pow. mielecki – stan na dzień 1 lipca 2004 r. 
Jednostka powstała w 1879 roku. Liczy 47 druhów: 
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CZŁONKOWIE 
OSP PRZECŁAW
1. Jurasz Rafał 
2. Krasoń Łukasz
3. Stochmal  Piotr
4. Kopacz Włodzimierz 
5. Jurasz Paweł
6. Helowicz Damian
7. Cygan Janusz 
8. Helowicz  Monika 
9. Soboń Artur 
10. Róg Marcin 
11. Cygan Monika 
12. Kopacz Konrad 
13. Helowicz Sławomir 
14. Helowi cz Radosław 
15. Miela Grzegorz 
16. Miela Daniel 
17. Dorociak Darek 
18. Róg Agnieszka 
19. Kozioł Sabina 
20. Kruk Konrad 
21. Weryński Wiktor 
22. Słąba Magdalena 
23. Cygan Paulina 

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu 2014 r.

24. Ozimek Paulina
25. Bonar Joanna
26. Jedrzejowska Natalia 
27. Kopacz Aleksandra
28. Wilk Weronika 
29. Helowicz Justyna 
30. Cisło Mateusz 

CZŁONKOWIE 
HONOROWI
1. Darłak Zygmunt
2. Zięba Zygmunt
3. Ozimek Wiesław 
4. Groch Tadeusz
5. Mazur Edward
6. Krasoń Antoni
7. Piłat Józef
8. Kopacz Adam
9. Ćwik Stanisław

CZŁONKOWIE 
WSPIERAJĄCY
1. Kopera Wiesław
2. Piskor Paweł

ZARZĄD OSP PRZECŁAW
Jurasz Włodzimierz – prezes
Róg Adam – wiceprezes
Krasoń Grzegorz – skarbnik
Różak Andrzej – skarbnik
Krasoń Klaudiusz – sekretarz
Jurasz Włodzimierz s. Włodzimierza – członek Zarządu 
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Fotografie

Sztandar przecławskiej jednostki niosą druhowie: od prawej Zygmunt Zięba, 
Stanisław Krasoń i Adam Kopacz

Ksiądz proboszcz Józef Rogóż święci wozy strażackie
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Zawody strażackie
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Jerzy Lechowicz odznacza zasłużonych strażaków. 
Pierwszy od prawej: Ryszard Wolanin - obecnie burmistrz Przecławia

Odznaczenie otrzymują: Stanisław Winiarz i Włodzimierz Jurasz
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Stanisław Sęk - długoletni prezes OSP Przecław przemawia na uroczystościach 
przed remizą

Wóz strażacki jednostki OSP Przecław
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