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Historia OSP Wielkie Oczy  

Prekursorem i założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich 

Oczach, był Kazimierz Halacz, który do Wielkich Oczu przeniósł się 

z miasta powiatowego Jaworowa, gdzie ukończył kurs ochrony prze-

ciwpożarowej, a następnie został jego instruktorem.  

Przy poparciu władz gminy i udziale ówczesnego wójta pana Laczki 

oraz radnego i działacza społecznego Pana Michała Sroczyńskiego 

w 1897 roku powołano jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wielkich Oczach. 

Pierwszym prezesem został dh Blech zaś komendantem  dh Piotr 

Bronhard, kasjerem i trębaczem dh Halach Kazimierz. Jednostka dys-

ponowała  w tym czasie jedną sikawką ręczną i jednym beczkowozem.    

Rozwój jednostki zakłóciła I wojna światowa. Od 1914 roku działania 

jednostki pożarniczej były utrudnione ze względu na werbunek do 

armii wielu strażaków. W 1917 roku, po zakończeniu  działań wojen-

nych, z inicjatywy Wilczyńskiego Franciszka jednostka OSP w Wiel-

kich Oczach została ponownie ożywiona. Wówczas prezesem zostaje 

Wilczyński Franciszek, komendantem Władysław Gajdasz, tręba-

czem  Antoni Sawiński. Jednostka na nowo przyjmuje  członków 

w swe struktury do której należy 24 ochotników. 15 maja 1935 

roku, OSP w Wielkich Oczach podaje do Urzędu Wojewódzkiego 

we Lwowie nazwiska członków oraz skład zarządu:  członkowie: 

Wilczyński Franciszek, Gajdasz Władysław, Pazowski Karol, Kuca 

Piotr, Pisarz Jan, Pankiewicz Mikołaj,  Łyczak Piotr, Słysz Lu-

dwik, Sawiński Stanisław, Pisarz Władysław, Gryniewicz A., Li-

twiński Stanisław, Dziużyński S., Klimczak M.  
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Skład Zarządu: 

 Dr Czerny Karol  - prezes 

 Gajdasz Władysław – naczelnik 

 Wilczyński Franciszek -   II prezes 

 Sawiński Michał  - sekretarz 

 Litwiński Stanisław – skarbnik 

 Pazowski Karol  - członek  

 Duszyński Stanisław  - członek 

Jest to wyrażenie zgody na przystąpienie do związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP i przyjęcie jego statutu. Pieczęć OSP 

to dwa toporki i hełm w otoku napis ochotnicza straż pożarna 

w Wielkich Oczach powiat Jaworów.  

W 1937 roku na walnym zebraniu został wybrany nowy zarząd 

w składzie:  

 Dr Czerny Karol  - prezes 

 Gajdasz Władysław – naczelnik 

 Wilczyński Franciszek -   wiceprezes 

 Sawiński Michał  - sekretarz 

 Litwiński Stanisław – skarbnik 

 Pazowski Karol  - członek  

 Pankiewicz Mikołaj – członek  

Lokal stowarzyszenia mieści się pod numerem 50 w budynku 

Franciszka Wilczyńskiego, stowarzyszenie l iczy 22 członków  - 

pismem do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie zawiadamia staro-

sta. 
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Kolejną przeszkodą dla rozwoju jednostki stała się agresja Niemiec 

Hitlerowskich i atak Związku Sowieckiego na Polską ziemię. Ochotni-

cza Straż Pożarna, często poniżana przez okupanta - za deklarowa-

nie swojej polskości działała nadal i w miarę swoich możliwości 

broniła ludność wielkoocką i jej dobytek. 

Po zakończeniu działań wojennych jednostce Staży Pożarnej przewodzili 

druhowie: Michał Domański i Antoni Głąb. W 1947 roku dh Józef 

Pankiewicz i Dh Jan Błaszkiewicz ukończyli kurs instruktorów OSP 

w Rzeszowie i zaczęli zrzeszać nowych ochotników do naszej jednostki, 

do której zgłosiło się 29 osób. 

 

Kolejnym prezesem został Sawiński Michał a komendantem Pankie-

wicz Józef. Straż w tym czasie dysponowała dwoma sikawkami i pod-

ręcznym sprzętem.   

W  roku 1958 prezesem OSP został  Pankiewicz Józef, natomiast na-

czelnikiem Głąb Antoni. Straż w tym czasie dysponuje motopompą M -

200 i posiada około 200 metrów węża i innym podręcznym sprzętem.  

Następnymi prezesami byli : Stupak Eugeniusz, Pisarz Józef, Salwach 

Edward, Domiński Michał.  

 

Na przełomie lat 1954/55 przystąpiono do budowy strażnicy OSP 

w Wielkich Oczach. przy pomocy władz gminy i Powiatowej Straży 

Pożarnej w Lubaczowie a szczególnie Komendanta Powiatowego Dh 

Franciszka Maliniaka, a także dużego wkładu prac społecznych, 

w 1965 roku dokończono budowę strażnicy OSP jak również dwóch 

basenów przeciwpożarowych. Strażnicę wyposażono również w elek-

tryczną syrenę alarmową. 
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W roku 1974 prezesem OSP w Wielkich Oczach był Dh Józef Ocze-

nasz naczelnikiem Błaszkiewicz Jan z-cą Lesiak Andrzej. W 1977 ro-

ku jednostka otrzymała nowy samochód bojowy marki Żuk , motopom-

py oraz inny sprzęt gaśniczy. Na przestrzeni lat strażacy OSP w Wiel-

kich Oczach startowali w wielu zawodach sportowo-pożarniczych i zaj-

mowali czołowe miejsca zdobywając nagrody i dyplomy m. in.: Dh Jan 

Błaszkiewicz za wkład swojej pracy i Dh Józef Litwiński za długoletnią 

pracę na stanowisku kierowcy samochodu bojowego i wiele innych. 

 

W 1989 roku po wieloletniej służbie Druha Jana Błaszkiewicza 

stanowisko Komendanta Gminnego objął  Dh Henryk Janeczko , 

który w 1996 roku został wybrany prezesem naszej jednostki. 

W roku 1997 społeczeństwo Wielkoockie ufundowało sztandar na-

szej jednostce , który został poświęcony w  Kościele parafialnym 

przez kapelana o. Mieczysława Pośpiech oraz proboszcza Ks. Józefa 

Kluza. W 2001 roku Sztandar OSP Wielkie Oczy otrzymał najwyższe 

odznaczenie w straży 

„Złoty znak Związku". 

Dzięki staraniom Prezesa Henryka Janeczko oraz Zarządu Gminne-

go ZOSP RP w Wielkich Oczach został zakupiony dla naszej jednost-

ki ciężki samochód bojowy Jelcz. Dzięki temu zakupowi jednostka 

OSP w Wielkich Oczach 24 grudnia 2004 roku wstąpiła do Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Korzystając z dofinansowań z KRSG 

w jednostce uzupełniano sprzęt przeciwpożarowy.  

W 2006 roku prezesem jednostki został wybrany Dh Wiesław Le-

siak. Dokończono rozbudowę świetlicy strażackiej, dokonano drob-

nych remontów wewnątrz budynku. Dzięki staraniom Dh Zbigniewa 

Pałczyńskiego, w 2007 roku przy pomocy funduszy unijnych wyko-

nano kapitalny remont elewacji remizy oraz wyłożono kostkę bruko-

wą na placu manewrowym. 
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DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REJESTRACJĘ OSP WIELKIE OCZY  
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W 2011 roku prezesem jednostki OSP został Dh Jerzy Senyk, nato-

miast w roku 2012 komendantem Gminnym. Z inicjatywy Dh Zdzisława 

Wójcika w styczniu 2012 roku przy OSP w Wielkich Oczach założono Koło 

Krwiodawstwa „ Kropla życia", którego prezesem został Dh Dariusz Kik-

ta. Koło liczy 20 członków.  

W 2012 roku Zarząd naszej jednostki złożył wniosek o dofinanso-

wanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo — gaśniczego. Otrzymane 

fundusze z Zarządu Głównego ZOSP RP i Funduszu Ochrony Środowiska, 

finansowe wsparcie Wójta Gminy Dh Tomasza Lorenca oraz zaangażo-

wanie Dh Mariusza Janeczko pomogło w realizacji zakupu samochodu 

dla naszej jednostki. 

4 lipca 2012 roku zamierzony plan został wykonany, lekki  samochód 

ratowniczo — gaśniczy został zakupiony  i poświęcony 15.07.2012 przez 

proboszcza Józefa Florka. W dniu tym  jednostka OSP w Wielkich Oczach 

również  obchodziła 115- lecie swego istnienia. 

W 2012 roku przeprowadzono  generalny remont pierwszego boksu ga-

rażu dla nowo zakupionego samochodu. W  następnych latach (2013-

2016) został uzupełniony sprzęt do nowo zakupionego samochodu  - 

agregat prądotwórczy, aparaty oddechowe, zestaw hydrauliczny  typu 

średniego firmy  LUKAS, pilarka specjalna, drabina nasadkowa, szyb-

kie natarcie oraz drobny niezbędny sprzęt. Na stan dzisiejszy lekki 

samochód jest w pełni wyposażony do ratownictwa drogowego. W/w 

latach również przeprowadzono kapitalny remont drugiego garażu 

gdzie stoi Jelcz GCBA. Jednostka zakupiła agregat prądotwórczy 11kw 

oraz nową motopompę TUCHATSU. Posiadamy pełne umundurowanie 

ochrony osobistej dla 12 strażaków.  

Obecnie nasza jednostka liczy 68 członków (53 druhów i 15 druhen).  

Skład obecnego Zarządu (2017): Jerzy Senyk (prezes), Krzysztof Ja-

neczko (naczelnik i wiceprezes), Zbigniew Pałczak (z -ca naczelnika), 

Andrzej Galek (wiceprezes), Maciej Głuszyk (wiceprezes), Ewelina Le-

siak (sekretarz), Rafał Gardzielik (skarbnik), Magdalena Nienajadło 

(kronikarz), Mariusz Sopel (gospodarz). Komisja rewizyjna: Zbigniew 

Pałczynski (przewodniczacy), Franciszek Furman, Franciszek Sawiń-

ski.  
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HISTORIA w fotografiach 
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UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU, 1997 
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UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU, 1997 

OGNISKO Z OKAZJI ŚWIĘTA STRAŻAKA 
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ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

UROCZYSTOŚĆ 115-LECIA JEDNOSTKI 
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UROCZYSTOŚCI,IMPREZY, AKCJE  
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INNE UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I OBCHODY 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

KOBYLNICA WOŁOSKA, 09.07.2017 
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK! 

Zdjęcia pochodzą z prywatnych archiwów Stefana Stawarskiego, Edmunda Hałajko 

i mieszkańców  Wielkich Oczu 


