
Obchody 80-lecia OSP 
Raszowa 

 
Przedostatni weekend 

sierpnia min¹³ w Raszowej 
pod znakiem wielkich uroczy-
stoœci. Niedzielne do¿ynki po-
przedzi³y bowiem w sobotê 
23.08 obchody 80-lecia OSP 
Raszowa. Okazja by³a nie by-
le jaka, st¹d i obchody godne 
jubileuszu. Rozpoczêto msz¹ 
œw. w intencji stra¿aków o go-
dzinie 15.30. Po modlitwie 
dziêkczynnej, za wstawienni-
ctwem œw. Floriana, przyszed³ 
czas na tzw. czêœæ oficjaln¹. 
Podczas uroczystoœci zapla-
nowano m.in. rozdanie odzna-
czeñ zas³u¿onym cz³onkom 
OSP. Niestety, nie wszyscy o-
dznaczeni zaszczycili obchody 
sw¹ obecnoœci¹, natomiast li-
cznie stawili siê zaproszeni no-
table. Z osobistymi gratulacja-
mi i przemówieniem wyst¹pi³a 
pani Teresa Tiszbierek – Pre-
zes Zarz¹du G³ównego Zwi¹-
zku Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych Rzeczpospolitej Pol-
ski. Po niej powinszowania na 
rêce stra¿aków z³o¿yli Wójt 
Gminy pan Zygmunt Cichoñ i 
So³tys Raszowej pan Joachim 
Stró¿yk. Wszyscy goœcie i 
cz³onkowie OSP Raszowa 
wziêli udzia³ w uroczystym 
obiedzie podanym w tutejszej 
remizie. 

Na póŸne popo³udnie 
na plac przed roz³o¿onym na-
miotem zaplanowano pokaz 
ratowniczo-medyczny z udzia-
³em grupy Ratownictwa PCK 
Opole, OSP Schodnia Stara i  
OSP Raszowa. Stra¿acy i rato- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wnicy pokazywali m.in. jak 
ratuj¹ rannych w wypadku i 
jak radz¹ sobie z p³on¹cym 
samochodem. Po pokazowych 
emocjach stra¿acy zaprosili 
mieszkañców Raszowej na 
zabawê taneczn¹ z zespo³em 
Eliot.  

Dzisiejsza OSP Ra-
szowa liczy ok.30 cz³onków,  
z tego trzy czwarte stanowi 
m³odzie¿. W sk³ad Zarz¹du 
wchodz¹: 
Prezes: Edmund Ciollek, 
Wiceprezes: Dariusz Ociepka, 
Naczelnik: Karol Adamiec, 
Sekretarz: Miros³aw Kandora, 
Skarbnik: Marian Janiszewski. 

 W ci¹gu ostatnich 
dwóch lat stra¿acy przeprowa-
dzaj¹ modernizacjê swojej re-
mizy i osprzêtowania. Zrobio-
no nowy dach, powsta³o nowe 
biuro OSP, a od zesz³ego roku 
w budynku remizy pojawi³a 
siê te¿ kuchnia. Ca³a moder-
nizacja jest przeprowadzana w 
oparciu o fundusze gminne, 
nap³ywaj¹ce od sponsorów 
oraz samych stra¿aków. 
  

W³aœnie za wspie-
ranie modernizacji  i rozwoju 
dzia³alnoœci OSP Raszowa jej 
cz³onkowie pragn¹ podziêko-
waæ: 
- Hubertowi Reitorowi, 
- Janowi Pytel, 
- Janowi Mróz, 
- Józefowi Mientusowi,  
- Adamowi Polokowi, 
- Maciejowi G¹sce, 
a tak¿e Wójtowi Gminy Tar-
nów Op. Zygmuntowi 
Cichoniowi i wszystkim 
innym sponsorom. 
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Historia 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 

w Raszowej

OSP Raszowa istnieje 
od 1928 roku. Ju¿ rok wcze-
œniej powsta³a OSP Daniec. 
Staraniem danieckiego prezesa 
i naczelnika zorganizowano 
grupê ludzi tak¿e w s¹siedniej 
miejscowoœci, której zadaniem 
by³o stawiaæ czo³o po¿arom     
i innym klêskom. Do walki z 
po¿arem otrzymano: 1 sikawkê 
rêczn¹ ,1 bosak ,1 drabinê. To, 
oraz 100 m wê¿a t³oczonego, 
liniê ssawn¹ oraz siekiery, 
wid³y i ³opaty ulokowano w 
tak zwanym „Mazurku” (bu-
dynku, który dziœ ju¿ nie is-
tnieje, a który dawniej spe³nia³ 
rolê wiejskiego aresztu dla 
w³óczêgów i wagabundów). 
Nadzór nad nowopowsta³¹ 
OSP mia³ ogniomistrz Holo-
ubek ze Zawodowej Miejskiej 
Stra¿y w Opolu. Na szkolenie 
jednostki pocz¹tkowo przyje-
¿d¿a³o dwóch stra¿aków z No- 

wej Wsi. Jeszcze w 1928 r. za-
kupiono nowe skórzane he³my 
stra¿ackie, w roku nastêpnym 
materia³ na mundury koloru 
granatowego. I ju¿ w 1929 ro-
ku raszowscy stra¿acy na orga-
nizowanych w Tarnowie Opol-
skim zawodach, zdobyli I mie-
jsce. Odt¹d OSP Raszowa bra-
³a udzia³ przy po¿arach poza 
swoj¹ wsi¹: w Dañcu, Utracie i 
Nakle. A do po¿aru wysta-
wiano najlepsze konie we wsi. 

Dziœ pami¹tk¹ po 
wczeœniejszej dzia³alnoœci 
OSP jest rêczna sikawka kon-
na z 1928 r., któr¹ so³tys Ber-
nard Mientus zakupi³ w 
UjeŸdzie. Jest ona umieszczo-
na przed nowym budynkiem 
remizy OSP, wybudowanym 
na pocz¹tku lat 80tych. 
 

Na podst. wiadomoœci  
p. Konrada Mientusa 

 
 
 

 


