
 Kronikarskie zapiski 
mówi¹ o tym, ¿e ju¿ w 1864 
roku do Tarnowa sprowadzono 
sikawkê konn¹, a wszyscy 
mieszkañcy byli zobowi¹zani 
do œpieszenia z pomoc¹ w 
razie po¿aru. W 1895r. posta³o 
Towarzystwo Sikawkowe.  
26 sierpnia 1897r. – zatwier-
dzono statut Tarnowskiego 
Towarzystwa Sikawkowego. 
Jednak to rok 1927 wymie-
niany jest jako rok za³o¿enia 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. 
W burzliwym okresie miêdzy-
wojennym po dojœciu Hitlera 
do w³adzy wszystkie oddzia³y 
stra¿y po¿arnej w obwodzie 
Tarnów Op. zosta³y urzêdo-
wym nakazem rozwi¹zane,  
a w ich miejsce powo³ano 
obwodow¹ stra¿ po¿arn¹, któr¹ 
kierowa³ g³ówny ogniomistrz 
Grzesik. 
W 1937r. Tarnów otrzymuje 
pierwsz¹ sikawkê motorow¹. 
W 1952r. uroczyœcie otwarto 
now¹ remizê w obecnym miej-
scu. W roku 1964 funkcjê wice 
prezesa i naczelnika obj¹³ Eryk 
Bawo³ i sprawowa³ j¹ nie- 
przerwanie przez 20 lat. By³ to 
okres du¿ych sukcesów jed- 
nostki w zawodach po¿arni-
czych i przegl¹dach technicz-
nych. Zaowocowa³o to nada-
niem jednostce (w roku 1977) 
na 50-lecie istnienia sztandaru. 
W 1985r. OSP otrzyma³a no-
wego Stara 244, który aktu-
alnie s³u¿y stra¿akom z Przy-
wór. W 1995r. dziêki stara-
niom w³adz gminy oraz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ówczesnego zarz¹du OSP  
(w szczególnoœci naczelnika 
Bernarda Schofforza) przyst¹-
piono do rozbiórki starej remi-
zy i budowy nowej. Zosta³a 
ona uroczyœcie otwarta pod-
czas wojewódzkich obchodów 
Dnia Stra¿aka w 1998 roku. 
Okres od 1998 roku by³ rów-
nie¿ czasem owocnej dzia³al-
noœci nowych w³adz i ca³ej 
jednostki. Remiza zosta³a wy-
posa¿ona w wymagany sprzêt, 
samochody zosta³y wymienio-
ne na nowsze, jednostka odno-
si³a te¿ sukcesy na zawodach 
sportowych na szczeblu gmin-
nym. Dziêki dobremu wyszko-
leniu stra¿acy trzykrotnie zaj-
mowali I miejsce w przeg-
l¹dach operacyjno-technicz-
nych na szczeblu powiatu. 

 
 
 

Jednostka Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Tar-
nowie Opolskim w tym roku 
uroczyœcie obchodzi³a 80 rocz-
nicê swego za³o¿enia. Obcho-
dy jubileuszu w dniu 3 maja 
rozpoczêto uroczyst¹ (konce-
lebrowan¹) msz¹ œw. Nastêp-
nie stra¿acy wraz z pocztami 
sztandarowymi udali siê grób 
œ.p. ks. Zygmunta Sosny, który 
30 lat temu w roku 1977 
poœwiêci³ sztandar jednostki. 
O godzinie 12.30 rozpocz¹³ siê 
apel, w którym udzia³ wziêli 
m.in.: Wicestarosta Opolski  
a jednoczeœnie Wiceprezes 
Zarz¹du Powiatowego OSP 
RP w Opolu Krzysztof 
Wysdak, Wiceprezes Zarz¹du 
Powiatowego OSP RP w Opo-
lu dh Andrzej Pu³awski, Ko- 
mendant Miejski Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej w Opolu 
st.kpt. Pawe³ Kielar, Wójt 
Gminy Tarnów Opolski 
Zygmunt Cichoñ, Komendant 
Gminny OSP dh Ludwik 
Janicki oraz delegacje Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych z te-
renu naszej gminy wraz ze 
sztandarami. Goœciem specjal-
nym uroczystoœci by³ cz³onek 
honorowy OSP Tarnów Op. 
Pan Fred Droog, który wraz  
z rodzin¹ przyby³ z Holandii. 
Dowódc¹ uroczystoœci by³ 
naczelnik OSP dh Jan Czech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po odegraniu hymnu pañstwo-
wego i wci¹gniêciu flagi na 
maszt  prezes jednostki dh 
Zygmunt Bawo³ powita³ goœci 
i odczyta³ krótk¹ historiê 
jednostki. Nastêpnie Wicepre-
zes Zarz¹du Powiatowego 
odznaczy³ jednostkê  „Z³otym 
Medalem za Zas³ugi dla 
Po¿arnictwa”. 

„Br¹zow¹ Odznak¹ za 
Zas³ugi dla Ochrony Przeciw-
po¿arowej” odznaczony zosta³ 
dh Zygmunt Bawo³. „Medalem 
Honorowym im. Boles³awa 
Chomicza” za wieloletni¹ 
s³u¿bê odznaczono dh Bertol-
da Stanika, Srebrnym Meda-
lem za Zas³ugi dla Po¿ar-
nictwa” dh Zygmunta Kowal-
czyka a „Br¹zowym Medalem 
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” dh 
Micha³a Wac³awczyka. Od-
znakê „Stra¿ak Wzorowy” 
otrzymali dh dh Piotr Bernard 
i Seweryn Hyla. Po uroczys-
tym apelu wszyscy goœcie 
wraz ze stra¿akami udali siê na 
wspólny obiad. 

Zygmunt Bawo³ 
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Od 5 do 6 maja 2007 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna  
w Tarnowie Opolskim ju¿ po 
raz szósty zorganizowa³a 
festyn rekreacyjny „Majówka 
2007”. Mimo nie najlepszej 
pogody imprezê odwiedzi³a 
wyj¹tkowa liczba mieszkañ-
ców i goœci. W pierwszym 
dniu najwiêcej uwagi poœ-
wiêcono najm³odszym. Panie: 
Ewa Budziarek i Gizela 
Sziroky przygotowa³y dla 
dzieci wiele atrakcji. By³y gry 
i konkursy oraz tradycyjnie 
mini - playback show. Dla tro-
chê starszych wyst¹pi³a grupa 
Œl¹skie Szwagry. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po ich wystêpie do wspólnej 
zabawy zaprosi³ zespó³ muzy-
czny Sherwood.  

Drugi dzieñ imprezy  
tradycyjnie swymi tañcami  
w rytmach disco rozpoczê³y 
dzieci z zespo³ów Ha³as, 
Element i Fuks. W czasie ich 
wystêpów namiot pêka³  
w szwach. Zmianê klimatu 
zapewni³ zespó³ Szlagier Ma-
szyna i Kumpliki, który przed-
stawi³ swój program biesiadny. 
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ 
UNIVERSE, który zagra³ swo-
je najwiêksze przeboje. Tego 
wieczoru do tañca zaprosi³ 
wszystkich zespó³ Bravo. 

a Majówka 2007 a
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