HISTORIA OSP w KISIELOWIE
Trudne początki straży ogniowej
Częste pożary, jakie nawiedzały co roku Kisielów i okoliczne miejscowości pobudzały
dyskusje o założeniu drużyny strażackiej. Warunki materialne i finansowe jednak na to nie
pozwalały. Mała, biedna gmina nie była w stanie ponieść takiego ciężaru. Zmieniło się to
dopiero w 1914 roku. Nadarzyła się wówczas okazja do zakupienia w Kuźni w Ustroniu
wycofanej z użycia, lecz w dobrym stanie ręcznej sikawki. Nawet wtedy w Wydziale
Gminnym znaleźli się oponenci przeciwni takiej transakcji. Rada Gminna z wójtem Karolem
Sztwiertnią uchwaliła większością głosów zakup sikawki za 122 Korony. Należność pokryta
została w znacznej części z darów mieszkańców.
5 maja 1914 roku- jak odnotował kronikarz – na zgromadzeniu mieszkańców
powołano w Kisielowie do życia Ochotniczą Straż Ogniową, do której wstąpiło kilku
młodych gospodarzy oraz grupa młodzieży. Jak ustalono, do założycieli należeli m.in. wójt
Karol Sztwiertnia, Paweł Klajsek, Józef Szklorz, Paweł Halama oraz Jan Żmija. Brak
dokumentów z tamtego okresu nie pozwala niestety na dokładne ustalenie składu członków
zarządu, wiadomo jedynie, że pierwszym komendantem został Karol Sztwiertnia a do grona
członków zgłosiło się ok. 20 osób.
Już po kilkunastu dniach przypadło strażakom odbyć swój „chrzest bojowy”, gdyż 22
maja w obejściu Jerzego Klajska (nr 36) w Kisielowie miał miejsce pożar, który m.in. gasili
po raz pierwsi Kisielowscy strażacy. Wtedy jeszcze w cywilnych ubraniach i prawdopodobnie
już z udziałem nowonabytej ręcznej pompy konnej. Pilną sprawą stało się wyposażenie
strażaków w osobisty sprzęt bojowy, umundurowanie i hełmy. Zarząd złożył odpowiednie
zapotrzebowanie do Wiednia.
Wybuch pierwszej wojny światowej 28 lipca 1914r. uniemożliwił dalszą działalność.
Młodzi mieszkańcy wsi zmobilizowani zostali do armii austriackiej i skierowani na różne
fronty działań wojennych. Pierwsza mobilizacja, z chwilą wybuchu wojny, objęła około
trzydziestu kisielowian, a kolejnych kilkunastu powołano w marcu 1915r. Część poborowych
stanowili strażacy. Wojna, wbrew oczekiwaniom, trwała ponad cztery lata i pochłonęła wiele
ofiar. Wśród poległych mieszkańców Kisielowa, kronikarz wymienił następujących: Jerzy
Klajmon, Franciszek Kabierz, Jerzy Plinta, Paweł Heczko, Józef Burian, Jan Niemiec, Karol
Madzia. Działalność straży została prawdopodobnie zawieszona, co sugeruje brak
jakichkolwiek dokumentów z tamtego okresu.
Pierwsza wojna światowa spowodowała rozpad monarchii austriackiej,
19 października 1918r. w Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która
zadeklarowała przynależność ziemi Cieszyńskiej do odradzającego się państwa polskiego.
11 listopada 1918r. skończyła się wojna światowa i narodziła Niepodległa Polska. Śląsk
Cieszyńskie uniknął w tej wojnie bezpośrednich działań frontowych, natomiast niemal
natychmiast po jej zakończeniu, w wyniku czeskiej agresji, w 10-dniowej wojnie czesko1

polskiej (23.I. do 02.II.1919 r.) i zajęciu części ziemi cieszyńskiej po Skoczów i rzekę Wisłę,
Kisielów dostał się na krótki czas w strefę frontową czeskiej okupacji. Wkrótce Śląsk
Cieszyński powrócił do Polski, a powojenne życie zaczęło się normalizować. Weterani
wojenni zaczęli wracać do swoich rodzin.
Pod koniec 1918 roku do Kisielowa przybył nauczyciel z Jabłonkowa k. Mostów
Karol Pytel, który objął kierownictwo szkoły. Nowy kierownik włączył się od razu w nurt
życia społecznego wsi. Wybrany został gminnym komisarzem żywnościowym, z jego
inicjatywy doszło do reaktywowania Straży Ogniowej, sam także wstąpił w jej szeregi i został
sekretarzem. Powstały też inne organizacje – Kółko Rolnicze, Koło Macierzy Szkolnej
i Koło Młodzieży.
22 czerwca 1919r. odbyło się pierwsze po wojnie walne zebranie Ochotniczej Straży
Ogniowej, na którym omówiono najpilniejsze zadania organizacyjne. Zebranie zatwierdziło
przyjęcie do straży dwudziestu czterech członków, ustalono miesięczną składkę członkowską
w wysokości 2 Koron, wybrano nowy zarząd. Do składu zarządu weszli: wójt Karol
Sztwiertnia jako komendant, Karol Halama – z-ca komendanta, Paweł Klajsek – skarbnik,
Karol Pytel – sekretarz, oraz Paweł Klajmon i Jan Żmija sierżanci oddziałowi. Wybrano
również Jana Kocura i Pawła Klajmona (młodszego) na sanitariuszy oraz dwóch trębaczy
w osobach Adam Chruszcz i Rudolf Sztwiertnia. Wyboru dokonano przez aklamację.
Odnowa organizacji strażackiej nie przebiegała łatwo. W pierwszych miesiącach starano się
głównie o zdobywanie środków pieniężnych. 25 kwietnia 1920 r. zwołano nadzwyczajne
walne zgromadzenie, na którym dokonano wyboru nowego zarządu w składzie: Paweł
Halama – przewodniczący, Karol Pytel – komendant i sekretarz, Karol Halama – zastępca
komendanta, Franciszek Handzlik – skarbnik, Jan Sztwiertnia – gospodarz.
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Na zdjęciach dwie strony protokołu z Walnego Zgromadzenia Straży z dnia 22.06.1922

W międzyczasie zarząd zajmował się sprawami porządkowymi i organizacyjnymi.
Do najpilniejszych zadań należała kwestia budowy remizy strażackiej. Zainicjowano
spotkanie zarządu Straży z Wydziałem Gminnym i przystąpiono do wstępnych założeń
przygotowawczych. Zwrócono się do zarządcy dworu w Międzyświeciu o możliwość
umieszczenia sikawki konnej w stodole kisielowskiego folwarku. W ostateczności rolnik
Karol Chruszcz, członek straży, udostępnił parcelę na swoim gruncie, na której strażacy
wybudowali szopę, gdzie bezpłatnie umieszczono sikawkę. Umowa zawarta 21 października
1920r. obowiązywała na trzy lata z możliwością przedłużenia. 25 lipca odbyły się ćwiczenia
strażackie w obecności inspektora Klemensa Matusiaka z Bielska. Za sprawny i pomyślny
przebieg ćwiczeń strażacy zdobyli dobrą ocenę i uznanie. Strażacy zorganizowali
„wycieczkową imprezę” ma łąkach p. Handzlika i p. Halamy z orkiestrą i wyszynkiem, co
przyniosło im 3.300 Koron.
W roku 1920 straż Kisielowska wyjeżdżała 3-krotnie do pożarów w Godziszowie,
Kozakowicach i Kisielowie. Ten ostatni, płonąca stodoła u Karola Sztwiertni, okazał się
bardzo groźny. W sprawozdaniu z walnego zebrania z 13 lutego 1921r. podkreślano
szczególną ofiarność zastępcy komendanta Karola Halamy, który sam będąc w dużym
niebezpieczeństwie, z udziałem kilku strażaków nie dopuścił do rozprzestrzeniania się ognia
na sąsiednie budynki. „Publiczna pochwała należy się zastępcy komendanta Karolowi
Halamie, który nie zważając, że płomień ogarnął już jego całego i że nawet już i ubranie jego
zaczęło się palić, stał mężnie na drabinie i kierując dzielnie wytryskującą wodę w gorejący
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żywioł, nie pozwolił rozszerzyć się pożarowi na sąsiednią stajnię, a przez to i na dalszą część
Kisielowa. Cześć mu za to!” Na zebraniu ponownie dokonano wyboru zarządu, w którym
przeprowadzono dwie zmiany: funkcję sekretarza przejął Jan Sztwiertnia, a na gospodarza
wybrano Karola Chruszcza, przełożonego gminy.
W maju przystąpiono do wstępnych prac przy budowie remizy strażackie. Skład
komitetu stanowili: Karol Chruszcz przełożony gminy, Józef Szklorz, Jan Żmija, Paweł
Halama i Paweł Klajsek. Strażacy z dużym zapałem włączyli się do różnych prac
bezpośrednio przy samej budowie, jak też do działań organizatorskich. W celu zdobycia
funduszy urządzono kolejną dochodową „wycieczkę”, czyli festyn na łące, oraz zbiórki
indywidualne wśród mieszkańców. W atmosferze pełnej mobilizacji, do sfinalizowania robót
budowlanych odbyło się 6 stycznia 1922r. walne zebranie. Omówiono dotychczasowy
przebieg robót oraz stan i zabezpieczenie finansowe. Do nowego zarządu, który został
wybrany weszli: Franciszek Handzlik rolnik – przewodniczący, Karol Pytel kierownik szkoły
– komendant, Jan Żmija chałupnik – zastępca komendanta, Karol Chruszcz tymczasowy
gospodarz oraz Jan Kukla, Paweł Klajsek i Jan Chruszcz jako sierżanci. Utworzono
kilkuosobowe zespoły dla przeprowadzenia zbiórek na budowę remizy, które prowadzono
m.in. w Goleszowie, Skoczowie, Dębowcu, Ogrodzonej i Ustroniu. Z dziewięciu
miejscowości zebrano ogółem ponad 129 000 marek polskich (Mkp) w gotówce.
W Warszawie zakupiono kompletne umundurowania z hełmami i inny sprzęt strażacki, co
pozwoliło straży kisielowskiej godnie się zaprezentować w akcji bojowej, jak też przy
różnych uroczystościach, gdyż do tej pory galowe mundury wypożyczano od strażaków
z Ogrodzonej.
18 czerwca 1922r. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku remizy
strażackiej w Kisielowie. Jak zanotował kronikarz było to dla wsi wielkie święto, które
zostało na długo w pamięci. Widok pochodu okolicznych straży – z Goleszowa, Godziszowa,
Ogrodzonej, Pogórza, Skoczowa i Kisielowa „z orkiestrą i hukiem moździerzy, przystrojoną
sikawką ręczną, zaprzęgniętą w dwie pary koni, wywołało siłę wrażenia i poczucie dumy
i zadowolenia” wśród mieszkańców i strażaków. W uroczystości wzięli udział jako
przedstawiciele m.in. inspektor krajowy Straży Ogniowej Klemens Matusiak i sekretarz Hess.
Aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Mateusz Trawniczek.
Podsumowaniem roku było walne zebranie w dniu 7 stycznia 1923 r., na którym
wybrano nowy zarząd. W związku z obowiązującym nowym polskim ustawodawstwem,
dotyczącym straży pożarnych, po raz pierwszy głosowano tajnie, na kartkach. Wybrani
zostali: Franciszek Handzlik – przewodniczący, Karol Sztwiertnia – komendant, Jan Żmija –
zastępca komendanta, Karol Halama (młodszy) – sekretarz, Adam Chruszcz – skarbnik, Jan
Sztwiertnia – gospodarz oraz Jan Chruszcz, Jan Kukla i Józef Szklorz – sierżanci. W związku
z rezygnacją Karola Sztwiertni z funkcji komendanta tuż po wyborach, za tydzień zwołano
nadzwyczajne, walne zebranie i dokonano korekty wyborów. Komendantem został Jan żmija
a Karol Halama zastępcą komendanta i sekretarzem. Kadencje władz ustalono na okres
pięcioletni. Rok 1922 oceniony został jako pomyślny dla kisielowskiej jednostki,
przeprowadzono kilka ćwiczeń z dobrym wynikiem, nie było również żadnego wyjazdu do
ognia. Na koniec roku jednostka liczyła 25 strażaków.
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Dwudziestolecie międzywojenne do 1945 roku.
Na początku lat dwudziestych powojennego okresu ukształtowane zostały w zasadzie
prawne podstawy ustrojowe niepodległego państwa polskiego. W 1921 roku stworzona
została również jednolita dla wszystkich ziem dawnych zaborów Polski, struktura
organizacyjna straży pożarnych. Na szczeblu krajowym powstał Główny Związek Straży
Pożarnych RP. Jednostki strażackie zobowiązane zostały do przyjęcia przepisów
regulaminowych zgodnie z polskim ustawodawstwem – jednolitego umundurowania,
komendy, struktur i funkcji organizacyjnych oraz przepisów finansowych. Podejmowane
tematy zebrań zarządu dotyczyły właśnie tych problemów.
W ciągu kolejnych lat straż urządzała, lub włączała się w organizację różnorakich
zabaw, festynów powiązanych z wycieczkami, imprezami i balami karnawałowymi. Co roku
jednostka uczestniczyła w obchodach świąt państwowych, np. 3 maja strażacy maszerowali
zwartym szykiem z orkiestrą do kościoła w Ogrodzonej, a po południu urządzili zabawę.
Delegacja straży wzięła też udział w lipcu 1924 roku w uroczystości wmurowania kamienia
węgielnego pod pomnik „Poległym za polskość śląska” w Skoczowie. 22 sierpnia 1926r. –
bodaj po raz pierwszy - straż wspólnie z kołem Macierzy Szkolnej i Kółkiem Rolniczym była
współorganizatorem dożynek w Kisielowie. Straż Kisielewska stała się ważną organizacją
społeczną we wsi.
Poza dochodami z imprez straż otrzymywała skromne subwencje na potrzeby
organizacyjne i wyposażenie. Podkreślić należy, że koszty umundurowania częściowo
pokrywali sami strażacy. Nadal wiele do zrobienia pozostawało w kwestii uporządkowania
spraw organizacyjnych, statutowych i dyscyplinarnych. Kiedy początkiem 1923 roku walne
zebranie uchwaliło okres kadencyjności zarządu na pięć lat, nikt nie przewidział, że już rok
później strażacy będą wybierać nowy. 6 stycznia 1924r. wybrano nowy skład zarządu do
którego weszli Karol Chruszcz – przewodniczący, Karol Sztwiertnia – komendant, Adam
Chruszcz – zastępca komendanta, Karol Pytel – sekretarz, Józef Szklorz – skarbnik i Jan
Sztwiertnia – gospodarz. Tym razem kadencję ustalono na trzy lata, jednak w lipcu 1926 roku
doszło do zmiany skarbnika i po Józefie Szklorzu funkcję tę przejął Adam Halama zaś na
stanowisko komendanta w miejsce Karola Sztwiertni obrano Adama Chruszcza.
Zgodnie z obowiązującym wymogiem, 14 kwietnia 1928r. podjęto uchwałę
o ubezpieczeniu wszystkich strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach
świadczonych dotacji, Zakład Ubezpieczeń zafundował kisielowskiej straży sześć kompletów
węży parcianych, zaś zarząd straży postawił obok remizy 12-metrowy słup z modrzewia, do
suszenia węży.
W oparciu o założenia statutowe z roku 1927 odbyło się kolejne walne zebranie (20
stycznia 1929r), na którym dokonano wyboru nowego zarządu. Wybrani zostali: Jan
Sztwiertnia naczelnik, czyli komendant, Józef Szklorz – zastępca naczelnika, Adam Halama –
skarbnik, Karol Pytel – sekretarz, Jan Bobek – gospodarz oraz Paweł Klajmon, Jan Kukla
i Andrzej Postrzednik – oddziałowi. W ciągu roku sprawozdawczego strażacy pięciokrotnie
odbywali ćwiczenia, w tym dwa razy z innymi jednostkami w Międzyświeciu, jeden raz
wyjeżdżali do pożaru. W protokołach z lat poprzednich rzadko znajdowały się zapisy
o akcjach ratowniczych, być może nie zostały uwzględnione lub też strażacy nie byli
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wzywani. Zwołane dwa lata później walne zebranie (1 luty 1931) pozostawiło zarząd
w niezmienionym składzie. Po raz pierwszy została wybrana komisja rewizyjna, do której
weszli: Karol Chruszcz i Józef szczypka. 31 sierpnia 1931 pożegnał się ze szkołą jej
kierownik Karol Pytel, członek zarządu OSP, sekretarz, a przez jakiś czas także komendant
jednostki. Za ofiarną służbę zarząd złożył mu podziękowanie i wręczył zbiorowe zdjęcie
pamiątkowe strażaków. Funkcję sekretarza przejął tymczasowo Jan Kukla.

Zbiorowe zdjęcie pamiątkowe strażaków jako podziękowanie dla Karola Pytla z dn. 19 VII 1931 –
siedzą od lewej” Jerzy Plinta, Jan Kukla, Józef Szklorz, Karol Pytel – kier. szkoły, Jan Sztwiertnia, Adam Halama, Paweł
Klajmon, Jan Handzlik, Stoją od lewej rząd: Andrzej Postrzednik, Andrzej Postrzednik jr., Karol Macura, Ferdynand
Sztwiertnia, Franciszek Kubok, Paweł Klajsek, Paweł Ciemała, II rząd: Jan Krop, Paweł Brak, Jan Bujok, Władysłąw Pońc,
Jerzy Ciemała, Jan Bobek (1)

W tym samym roku jednostka obyła trzykrotnie ćwiczenia, w tym zawody rejonowe,
dwukrotnie wyjeżdżano do akcji w pożarach. Podczas pożaru u Adama Braka 26 listopada
1932 skaleczył się koń Jana Sztwiertni, zaprzęgnięty do wozu z sikawką, w związku z czym
zwrócono się do PZU o odszkodowanie.
Strażacy stopniowo, również przy finansowym wsparciu mieszkańców, gminy, władz
związku strażackiego i niektórych instytucji uzupełniali sprzęt i pomnażali zasoby majątkowe.
W remizie dokonano niezbędnych remontów, zamontowano wieszaki do sprzętu, zakupiono
dodatkowe narzędzia. Otrzymano z PZU drabinę Szczerbowskiego. Zakład przyznał także
subwencję w wysokości 1000 zł na zakup sikawki motorowej. Zorganizowano zbiórkę wśród
mieszkańców, a do zakupu sikawki dołożyła się także Straż Pożarna w Bielsku. W lipcu za
3.300 zł zakupiono motopompę „Silesia”.
W lutym 1933 roku odbyło się walne zebranie, na którym przedstawiono
sprawozdanie zarządu, skarbnika, komisji rewizyjnej oraz gospodarza i obrano nowy zarząd
w składzie: Jan Sztwiertnia – naczelnik, Józef Szklorz – zastępca, Adam Halama – skarbnik,
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Jan Wybraniec – sekretarz, Adam Halama – adiutant, Andrzej Postrzednik – gospodarz oraz
Jan Kukla i Jan Handzlik – sierżanci oddziałowi. Funkcje sekretarza objął Jan Wybraniec,
nowy kierownik szkoły, który podobnie jak poprzednik przystąpił do straży. Latem, 6 sierpnia
1933 roku, w uroczystej oprawie nastąpiło poświęcenie i oddanie do użytku nowej pompy
motorowej. Uroczystości, w których brały udział także delegacje z ościennych jednostek
strażackich, były okazją do zorganizowania zawodów z wykorzystaniem nowego sprzętu
i zabawy. W tym samym roku OSP w Kisielowie została uznana jako stowarzyszenie wyższej
użyteczności. W związku z częściową reorganizacją strukturalną i przydzieleniem
kisielowskiej straży do rejonu w Ogrodzonej, zwrócono się z prośbą do władz strażackich
o pozostawienie Kisielowa w rejonie skoczowskim, jak było dotychczas.
W 1935 roku wydany został nowy statut dla OSP, który wprowadzał m.in. funkcję
prezesa zarządu, 28 lipca na walnym zgromadzeniu dokonano wyboru władz. Prezesem został
Jan Sztwiertnia, naczelnikiem Jan Handzlik, sekretarzem Jan Wybraniec, skarbnikiem Adam
Halama, gospodarzem Andrzej Postrzednik oraz Paweł Klajmon członkiem zarządu. Do
komisji rewizyjnej weszli: Andrzej Plinta i Ferdynand Sztwiertnia. Jest to ostatni przed 1939
rokiem zapis dokumentujący skład zarządu.
W ostatnich latach przed wojną, o działalności straży zachowały się w protokołach
niepełne relacje, a dotyczyły przede wszystkim organizowania imprez. Co roku urządzano
bale i festyny strażackie, również we współpracy z innymi stowarzyszeniami, np. Kołem
Macierzy Szkolnej lub Towarzystwem Polek w marcu 1938r. Rokrocznie na 3 maja odbywał
się przemarsz strażaków w mundurach galowych i orkiestrą do kościoła w Ogrodzonej na
nabożeństwo patriotyczne. Jednostka uczestniczyła również w innych uroczystościach
państwowych i kościelnych. Dzięki dochodowym imprezom i subwencjom związku straży
pożarnych gminy i innych sponsorów straż dokonywała nowych zakupów i wymiany sprzętu
gaśniczego. Na przykład w 1937r. otrzymano z rady Gospodarczej Związku Straży Pożarnej
subwencję w wysokości 250 zł. Zakupiono wówczas 150 mb. węży parcianych, a część
zużytych sprzedano po 50 gr/mb. Straż przekazała także dotację na rzecz Komitetu Zimowej
Pomocy Bezrobotnym w Cieszynie.
Jak zanotował kronikarz, w latach trzydziestych straż częściej brała udział w gaszeniu
pożarów, które powtarzały się w Kisielowie i sąsiednich miejscowościach. Najczęściej paliło
się w Godziszowie u gospodarza Harwota aż 14 razy.
Wybuch drugiej wojny światowej i okupacja hitlerowska zmieniły życie
mieszkańców. Śląsk, w tym ziemia cieszyńska, po rzekę Białkę włączony został
8 października 1939 do Rzeszy Niemieckiej, co miało swoje konsekwencje w traktowaniu
jego mieszkańców. Obywateli podzielono na cztery kategorie, wprowadzając Niemieckie
Listy Narodowościowe tzw. Volkslisty. Większość mieszkańców, nie chcąc przyjąć
obywatelstwa niemieckiego, a przy tym uniknąć represji ze strony okupanta zadeklarowało
się jako Ślązacy i otrzymało trzecią grupę listy narodowościowej „do odwołania”
(Aufwiederruf) ważną na okres dziesięciu lat. Nieliczni, którzy zdecydowali się na
współpracę z okupantem lub uznając się za przynależnych do narodu niemieckiego otrzymali
drugą grupę, jako volksdeutsze. Osoby i rodziny, które odmówiły podpisania volkslisty,
deklarując się jako Polacy (część z nich stanowili działacze straży pożarnej) byli
represjonowani. Kisielowskie rodziny Sztwiertniów – Jana, Ferdynanda, Karola oraz Pawła
Klajska, Karola Chruszcza i Franciszka Heczko zostały wysiedlone z gospodarstw.
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Władysław, Jan i Wilhelm Herzyk wywiezieni zostali w głąb Rzeszy na roboty, Paweł
Klajsek był więziony przez gestapo w Cieszynie. Jan Wybraniec został wywieziony do obozu
pracy. W lesie w Ogrodzonej rozstrzelany został Jan Jaworski, zaś młodsi strażacy z trzecią
grupą volkslisty wcieleni zostali do niemieckiego wojska.
W pierwszym okresie okupacji, Kisielów podporządkowany został administracyjnie
do skoczowskiego okręgu gminnego – Amtsbezrik Skotschau Land. W wyniku dalszej
reorganizacji w 1941r. wieś włączona została do gminy Goleszów, do której wchodziło pięć
miejscowości. Wójtem gminy został Niemiec Schreiber, a gmina liczyła w tym roku ogółem
5.714 mieszkańców, w tym 425 osób mieszkało w Kisielowie. Została zlikwidowana
działalność polskich stowarzyszeń, a straże pożarne włączone zostały do struktur władz
policyjnych (Feuer Und Wasserpolizei) . O funkcjonowaniu organizacji strażackich w tym
okresie nie zachowały się żadne wzmianki. W ostatnich miesiącach wojny,
w pomieszczeniach remizy kwaterowało niemieckie wojsko zaś sprzęt strażacki
przechowywano częściowo u Sztwiertni i kilku innych członków straży.

Zdjęcie zbiorowe strażaków 7.09.1939 r. (foto R.Syjud)
Siedzą z trąbkami od lewej: Jan Kocur, Jan Bujok, I rząd od lewej: Adam Chruszcz, Jan Wybraniec, ks. Alfons Latocha,
Pońc kom. powiatowy, Karol Chruszcz wójt gminy, Karol Sztwiertnia, stoją I rząd od lewej: Franciszek Handzlik, Adam
Halama, Jan Sztwiertnia, Jan Kukla, Jan Handzlik, Karol Macura, Andrzej Plinta, w 2 rzędzie: Jan Bobek, Jan Pacuła, Paweł
Klajmon, Ferdynand Sztwiertnia, Rudolf Ciemała, Paweł Brak, Adam Brak. (1)
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Lata Polski Ludowej
1 maja 1945 roku w godzinach popołudniowych od Skoczowa i Bładnic oddziały
Armii Czerwonej wkroczyły do Kisielowa wyzwalając wieś spod okupacji hitlerowskiej.
W celu utrzymania ładu i porządku publicznego, w ciągu trzech dni zorganizowano milicję
obywatelską a jej siedzibę urządzono u p. Halamy. Milicjanci pomogli też strażakom
zgromadzić i zabezpieczyć sprzęt i umundurowanie przechowywane u różnych osób.
W gminie goleszowskiej tworzyły się komórki nowej, polskiej władzy.
Z inicjatywy Pawła Klajska w siedzibie milicji zostało zwołane 17 maja 1945 zebranie
obywatelskie, na którym reaktywowano stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kisielowie. Przynależność do straży zadeklarowało 32 członków, w tym 24 czynnych
i 8 wspierających, w większości byli to członkowie straży przedwojennej, jednocześnie
przyjęto nowych, młodych strażaków. Członkami odrodzonej jednostki zostali:
Bobek Jan,
Chruszcz Wiktor
Klajsek Stanisław
Brak Adam
Heczko Alojzy
Klajsek Władysław
Brak Ludwik
Herzyk Władysław
Kubok Wiktor
Brudny Jan
Janota Paweł
Pacuła Jan
Brudny Karol
Janota Wiktor
Szczypka Franciszek
Ciemała Rudolf
Jurdan Stanisław
Sztwiertnia Ferdynand
Chruszcz Karol
Kiecoń Józef mł.
Sztwiertnia Władysław
Chruszcz Leopold
Klajsek Bronisław
Tomiczek Władysław
Członkowie wspierający:
Chruszcz Adam
Herzyk Jan
Klajsek Paweł
Chruszcz Karol
Kiecoń Józef st.
Sztwiertnia Karol
Chruszcz Wilhelm
Klajmon Paweł
Wybrano nowy, tymczasowy zarząd w składzie: Ferdynand Sztwiertnia – komendant,
Paweł Janota - zastępca komendanta, Leopold Chruszcz - sekretarz, Wiktor Kubok – skarbnik
i Jan Pacuła motorowy. W celu zdobycia choćby podstawowych funduszy uchwalono
wysokość składki członkowskiej (jeszcze w niemieckiej walucie – rentenmark) dla druhów
czynnych 10 Rm, a dla wspierających 20 Rm. W lipcu na posiedzeniu zarządu omówiono
zadania wynikające z ustaleń pierwszej narady w Cieszynie, wyznaczono terminy zbiórek
i ćwiczeń, prac konserwacji oraz kompletowania sprzętu i umundurowania. 27 lipca w lokalu
Adama Chruszcza zorganizowano pierwszą zabawę taneczną. Uzupełniono także skład
zarządu wybierając na adiunkta Ludwika Braka oraz nominowano na sierżantów: Adama
Brak, Rudolfa Cieślara; kapralami zostali Jan Bobek i Jan Bujok zaś Wiktor Chruszcz
i Władysław Klajsek zostali starszymi strażakami. W sierpniu z funkcji sekretarza
zrezygnował Alojzy Chruszcz, a w jego miejsce wybrano Alojzego Heczkę.
Strażacy z dużą energią zabrali się do pracy, starając się zaznaczyć także w życiu
społecznym wsi swoją obecność. Z okazji pierwszego po wojnie Tygodnia Straży Pożarnych,
26 sierpnia 1945r., przeprowadzono zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców, a 2 września
uczestniczono w zabawie strażackiej w Ogrodzonej. W styczniu 1946r., urządzono bal
strażacki w Kisielowie i rozprowadzono wśród mieszkańców kalendarze ścienne przekazane
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przez zarząd powiatowy straży w Cieszynie. W przypadającej 27 stycznia 1946roku pierwszej
rocznicy wyzwolenia Śląska i Katowic, strażacy wzięli udział wspólnie z jednostką
z Ogrodzonej w uroczystym apelu w remizie i w kościele, a następnie uczestniczyli na
akademii, zorganizowanej przez milicję w gospodzie u Józefa Klajmona, zakończonej zabawą
taneczną. Szczególną dbałość wykazywano głównie na podnoszenie sprawności, dyscypliny
i umiejętności w akcjach ratowniczych, toteż często organizowano zbiórki i ćwiczenia
pokazowe. W 1945 odbyło się 18 takich ćwiczeń a w latach kolejnych 14, podczas których
strażacy z zapałem wykazywali się dyscypliną, frekwencja i ofiarnością. Niektóre takie
pokazy i ćwiczenia kończyły się zabawami tanecznymi lub festynami. Nie zachodziła
potrzeba częstych wyjazdów do pożarów, w roku 1946 tylko raz do akcji ratowniczej
w Międzyświeciu. 4 kwietnia 1947 roku duży pożar wybuchł w obejściu Józefa Kieconia i był
to pierwszy po wojnie pożar w Kisielowie. Zanim straż zdążyła przybyć na miejsce,
w płomieniach stała już cała stodoła, której nie udało się uratować, jednak dzięki energicznej
akcji przed ogniem ocalono budynek mieszkalny.
Oprócz zabaw, festynów i balów organizowano przedstawienia teatralne. 27 kwietnia
1947 roku w gospodzie u Adama Chruszcza po raz pierwszy zespół straży wystawił dwie
sztuki – „Zięć z przeszkodami” i „Swatka”, które wyreżyserował kierownik szkoły Fryderyk
Stebel.
W tym czasie rozpoczęto dyskusję na temat wybudowania nowej remizy strażackiej.
Już na początku 1946 roku zarząd składał w tej sprawie pierwsze propozycje i założenia.
8 marca 1947r. na walnym zebraniu przyjęto plan lokalizacji przyszłej remizy, która stanąć
miała na parceli Franciszka Żertki na przeciw dotychczasowej remizy, którą p. Żertka odstąpił
w zamian przyznanego mu gruntu gminnego. Od razu strażacy przystąpili do wyrównania
placu budowy i rozpoczęli zbiórkę pieniędzy i materiałów budowlanych. Przygotowanie
planów remizy zlecono firmie budowniczego architekta Jana Hanusa z Ustronia.
W Związku Straży Pożarnych nastąpiły kolejne zmiany w funkcjach władz
i rejonizacji, w związku z czym zgodnie z nowymi wymogami dokonano w dniu 25 kwietnia
1948r. w gospodzie A. Chruszcza wyborów zarządu. Na prezesa jednostki wybrano
Ferdynanda Sztwiertnię, naczelnikiem, czyli komendantem został Paweł Janota, zastępcą
i motorowym wybrano Jana Pacułę. Na oddziałowego i adiunkta wybrano Ludwika
i Walentego Brak. Do zarządu ponownie weszli Alojzy Heczko – sekretarz, Wiktor Kubok –
skarbnik, Jan Herzyk – gospodarz. Do komisji rewizyjnej wybrano Pawła Brak i Jana Bujoka.
Zachodziła potrzeba skompletowania i ujednolicenia umundurowania. Ponieważ
jednostka posiadała jeszcze dawne, białe bluzy mundurowe, postanowiono je sprzedać wśród
członków po niższej cenie i zakupić 25 nowych obowiązujących mundurów drelichowych.
Z powodu braku gotówki strażacy udzielili zarządowi pożyczki po 1400 zł od osoby na okres
dwóch miesięcy.
3 lipca 1948r. na zastępcę naczelnika wybrany został Wiktor Kubok, a funkcję
motorowych przyjęli Rudolf Sztwiertnia i Jan Brudny. 1 grudnia zwołano nadzwyczajne
walne zebranie z udziałem prezesa powiatowego zarządu kpt. Kazimierza Turka i naczelnika
rejonowego Karola Błanika. Już w normalnym trybie 6 stycznia 1949r. odbyło się walne
zebranie na którym wybrano nowy zarząd w składzie: Ferdynand Sztwietnia - prezes, Karol
Chruszcz - członek honorowy wiceprezes, Jan Handzlik - naczelnik, Wiktor Kubok -
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zastępca naczelnika i skarbnik, Wincenty Śliwka – sekretarz, Jan Bobek – gospodarz. Do
komisji rewizyjnej weszli: Jan Gorgosz – przewodniczący, Paweł Brak i Jan Bujok.
17 lipca 1949r. odbyła się uroczystość 35-lecia OSP w Kisielowie. Obchody składały
się z uroczystego apelu z przemówieniami z udziałem zaproszonych jednostek straży,
przedstawicieli władz, wręczono odznaczenia i dyplomy oraz nominacje awansowe. Atrakcją
były ćwiczenia pokazowe i zabawa. Zwieńczeniem roku jubileuszowego była ukończona
instalacja elektryczna w remizie i zakup na koniec roku elektrycznej syreny alarmowej.
Zachodzące w kraju zmiany społeczno - polityczne, w znacznym stopniu ograniczyły
samorządność w życiu publicznym. Wprowadzono autorytarne zasady zarządzania, niektóre
stowarzyszenia zlikwidowano lub znacznie ograniczono ich aktywność. W 1949r. zawieszono
działalność koła Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej, w związku z czym jednostka straży
pożarnej przejęła wyposażenie i majątek rozwiązanego koła Macierzy z Kisielowa. Z dniem
15 stycznia 1950r. straż otrzymała z koła Macierzy gotówkę, a wybudowaną w gospodzie
u Chruszcza scenę, kulisy sceniczne i kurtynę, zobowiązała się do bezpłatnego wypożyczania
dla szkoły, a także na potrzeby zespołów dziecięcych. Straż zadbała również o dokończenie
rozbudowy i adaptacji sali u Chruszcza na świetlicę gromadzką. 15 kwietnia dokonano
uroczystego otwarcia świetlicy z zabawą taneczną.
Na początku 1950 roku strażacy przystąpili do budowy w Kisielowie dwóch
zbiorników wodnych przeciwpożarowych. Na budowę otrzymali subwencję, zaś plan
i kosztorys wykonał architekt budowniczy Jan Hanus z Ustronia. Jeden zbiornik powstał na
parceli Emilii Tomiczek, miał zapewnić wodę dla obszaru Polesia i Morawin, zaś drugi
w sąsiedztwie remizy dla centrum wsi. Postawiono także urządzenia do suszenia węży
strażackich.
Zmiany organizacyjne dotyczyły także struktury straży pożarnej. Zlikwidowano
funkcję prezesów a kierownictwo przejęli komendanci i komendy, wprowadzono stanowiska
zastępców komendantów ds. politycznych. 5 lutego 1952 dokonano wyborów komendy
jednostki za pośrednictwem komisji wyborczych, przygotowujących listy proponowanych
kandydatów. Komendantem został wybrany Jan Handzlik a do komendy weszli: Alojzy
Chruszcz – zastępca komendanta ds. politycznych, Wiktor Kubok zastępca ds. technicznych,
Jan Halama – sekretarz oraz Fryderyk Sztwiertnia, Karol Brudny i Jan Bobek. Na zastępców
wybrani zostali Władysław Klajsek i Paweł Czyż. Członkami komisji rewizyjnej zostali
Ludwik Brak, Wiktor Chruszcz i Jan Bojda.
Komenda powiatowa wydała wytyczne dotyczące podnoszenia gotowości bojowej. Co
roku odbywały się ćwiczenia o lokalnym zasięgu, uczestniczono w zawodach rejonowych,
względnie powiatowych, uzyskując w lokatach czołowe miejsca. W roku 1950 odbyło się
łącznie 15 ćwiczeń, w kolejnych po 12, na zakończenie niektórych organizowano festyny.
W związku ze znaczną eksploatacją, na początku 1951r. przekazano motopompę do
kapitalnego remontu w ośrodku maszynowym, a następnie odnowiono i odremontowano wóz
bojowy. W czerwcu następnego roku w Kisielowie przeprowadzona została generalna
kontrola przeciwpożarowa z udziałem miejscowych strażaków i przedstawicieli władz
powiatowych.
Najważniejszym wydarzeniem były obchody corocznie organizowanego Tygodnia
Strażaka, w czasie którego urządzano szereg imprez będących przeglądem organizacji
strażackiej. Odbywały się zawody i uroczyste zbiórki, spotkania z mieszkańcami wsi,
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młodzieżą, festyny oraz zbiórki pieniężne na cele strażackie. Prezentowali się podczas
obchodów pierwszego maja w Skoczowie lub Ogrodzonej, a także na uroczystych
akademiach z okazji państwowych i politycznych. W 1952 roku po raz pierwszy przy nowo
wybudowanym zbiorniku wodnym w Kisielowie przeprowadzono zawody. Jedynie w maju
1953 roku święta nie obchodzono z powodu panującej epidemii pryszczycy. W dniu wyborów
do Sejmu PRL 26 października 1952r. w mundurach i zwartym szyku strażacy udali się do
lokalu wyborczego w Ogrodzonej oddać głos, pełnili również służby wartownicze
i porządkowe na terenie wsi w czasie głosowania.
Na walnym zebraniu 20 lutego 1954r. przeprowadzono uzupełniający wybór do
składu komendy. Jan Wybraniec – kierownik szkoły, przedwojenny działacz społeczny
i strażacki, został wybrany na zastępcę komendanta ds. kulturalno – oświatowych.
Skarbnikiem został Wilhelm Bobek. Wybrano również w całości komisję rewizyjną
w składzie: Wiktor Chruszcz przewodniczący, Walenty Brak, Józef Kiecoń, Władysław
Klajsek i Władysław Tomiczek. Częściowe zmiany w komendzie dokonano dwa lata później
kiedy 25 kwietnia 1956r. na komendanta obrany został Wiktor Kubok, zastępcą ds.
technicznych wyłoniono Walentego Braka, a na członka zarządu Józefa Kieconia. Do komisji
rewizyjnej weszli Alojzy Heczko, Jan Bujok i Józef Czyż. Zastępcami komendy zostali
Kazimierz Bogacz i Władysław Tomiczek.
Pomimo częstych remontów, w znacznym stopniu wyeksploatowana pompa motorowa
odmawiała posłuszeństwa w czasie ćwiczeń i akcji bojowych, w związku z czym wiosna 1954
roku zapadła decyzja o zakupie nowej. Motopompę marki „Flader” odkupiono od Straży
Pożarnej w Cieszynie za kwotę 4,500 zł. Ponieważ straż nie dysponowała taką gotówką
urządzono bal, z którego dochód pozwolił sfinalizować zakup sprzętu. Uroczystość
przekazania do użytku nowej motopompy odbyła się 1 sierpnia tego roku, a finałem były
zawody pokazowe i festyn strażacki.
Wydarzenia października 1956 roku zapoczątkowały nowy etap w funkcjonowaniu
państwa polskiego a konsekwencją były korzystne zmiany we wszystkich dziedzinach życia
społecznego obywateli. Reaktywowano szereg stowarzyszeń rozwiązanych przed 1949r.
Strażom pożarnym przywrócono status stowarzyszenia, wrócono do zarządów, wprowadzono
ponownie funkcje prezesów, zlikwidowano w zarządach stopnie polityczne. W związku
z powyższym na walnym zebraniu w styczniu 1958r. wybrano nowe władze: Jan Wybraniec –
prezes OSP, Wiktor Kubok – naczelnik, Walenty Brak – zastępca naczelnika, Józef Kiecoń –
skarbnik, Karol Bobek – sekretarz, Bronisław Klajsek gospodarz oraz Karol Brudny
i Władysław Burjan członkowie zarządu. Na zebraniu rozpoczęła się ożywiona dyskusja na
temat budowy nowej remizy strażackiej. Bardziej sprzyjające warunki ekonomiczne zrodziły
wiele inicjatyw w zakresie podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Nawiązując do
przyjętych przed dziesięcioma laty założeń lokalizacyjnych remizy na parceli Franciszka
Żertki i ponownie uzyskanej jego zgody, przystąpiono do realizacji działań. Mając już
przygotowaną dokumentację budowy rozpoczęto starania o uzyskanie odpowiednich
zezwoleń oraz gromadzono potrzebne materiały. Postanowiono we własnym zakresie,
systemem gospodarczym, wypalić cegłę, a glinę na jej wypał ofiarował ze swojego gruntu
naczelnik Wiktor Kubok. Strażacy wypalili 80.000 szt. cegieł. Kamień do fundamentów
z kamieniołomu w Lesznej dostarczyła cementownia Goleszów i tak w ciągu wiosny
zgromadzono na placu budowy materiał. Prace przy kopaniu fundamentów rozpoczęto
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18 czerwca 1960 roku. W pracach, poza strażakami, wzięło udział wielu mieszkańców
Kisielowa, w ramach czynów społecznych. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego,
w którym umieszczono metalowy pojemnik z aktem erekcyjnym inwestycji dla nowej remizy
odbyła się 2 października.
Budowa trwała trzy lata do roku 1963 i było to najpilniejsze zadanie dla jednostki.
W lutym 1961 roku wyłonić musiano nowy zarząd. Ponownie prezesem został Jan
Wybraniec, na naczelnika obrano Walentego Brak, zastępcą został Rudolf Herzyk,
sekretarzem Jan Nowak, skarbnikiem Józef Kiecoń, gospodarzem Bronisław Klajsek zaś
członkami zarządu Karol Bobek, Jan Gorgosz i Jan Handzlik.
Podniosła uroczystość oddania do użytku nowej, piętrowej remizy miała miejsce przy
słonecznej pogodzie 10 listopada 1963 roku. Remiza otrzymała zaplecze warsztatowe, garaż,
salę z pomieszczeniami towarzyszącymi, zaplecze kuchenne i mieszkanie. W uroczystości
oddania wzięły udział jednostki z powiatu, liczne grono przedstawicieli władz wojewódzkich,
powiatowych, m.in. płk Mikuła z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, przewodniczący
PRN w Cieszynie Henryk Gorgosz, prezes Powiatowego Związku OSP Rudolf Kunc,
komendant powiatowy Karol Błanik, a także mieszkańcy Kisielowa i okolicznych
miejscowości. Uroczystość była okazją do przekazania nowej motopompy typu M-800
z komendy wojewódzkiej w Katowicach. Na zainstalowanie w remizie telefonu jednostka
otrzymała dotację w kwocie 57,000 zł.
Po raz pierwszy w sali nowej remizy walne zebranie odbyło się 15 stycznia 1964 roku.
Do tej pory zebrania organizowano w gospodzie u Chruszcza, która częściowo zastępowała
świetlicę wiejską, zaś zarząd spotykał się w domu naczelnika. Remiza stawała się stopniowo
ośrodkiem życia kulturalnego we wsi. Organizowano tutaj zebrania gromadzkie,
młodzieżowe, spotkania kółka rolniczego, kół gospodyń wiejskich. W lutym 1964 odbyło się
tutaj walne zebranie Kółka Rolniczego, od lutego do marca Koło Gospodyń Wiejskich
prowadziło kurs gotowania, w marcu zorganizowano spotkanie z posłami do Sejmu Alojzym
Biłko z Dębowca i Serafinem. W jednym z pomieszczeń uruchomiono w kwietniu klubokawiarnię. Co roku odbywały się w sali bale karnawałowe, festyny i zabawy połączone
niekiedy ze świniobiciem. Sale wynajmowano na wesela i prywatne imprezy, dzięki czemu
pozyskiwano środki na wyposażenie i działalność jednostki strażackiej. W styczniu 1964 roku
do zarządu wybrano: Jan Wybraniec prezes, Władysław Herzyk naczelnik, Jan Nowak
zastępca naczelnika, Józef Kiecoń skarbnik, Karol Bobek sekretarz, Bronisław Klajsek
gospodarz oraz Wiktor Chruszcz i Władysław Burian członkowie zarządu.
W rejonowych zawodach w Nierodzimiu 31 maja 1964 roku OSP Kisielów
występując w trzeciej grupie zdobyła pierwsze miejsce a 12 lipca drugie miejsce, za co
jednostka otrzymała dyplomy i ręczną wiertarkę o wartości 730 zł. Niestety pomimo
sukcesów zdarzały się także i przykre niespodzianki. Podczas majowych zawodów
motopompa nie zastartowała i jednostka została zdyskwalifikowana. W 1967 roku
w zawodach rejonowych w Ogrodzonej OSP Kisielów zdobyła znowu pierwsze miejsce.
19 lipca 1964 roku odbył się jubileusz 50-lecia OSP w Kisielowie, a w obchodach
udział wzięły oddziały straży z okolicznych miejscowości. Po uroczystych przemówieniach
przedstawicieli Powiatowego Związku Straży, prezesa Jana Wybrańca, raporcie i wręczeniu
odznaczeń rozpoczęto tradycyjny festyn. Tegoż roku ważnym wydarzeniem był przydział
samochodu bojowego marki „Lublin” wartym 17,500 zł. Jednostka w Kisielowie stała się
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coraz zamożniejsza, a bogatsza w sprzęt zdobywała coraz lepsze wyniki. Uroczyste oddanie
nowego wozu miało miejsce 29 maja 1966r, jednak kiepska pogoda popsuła plany i nie
można było w pełni zrealizować planu, a deszcz i ziąb odstraszył mieszkańców.
Osiągnięcia jednostki, jej znaczenie i pozycja w środowisku zachęcały młodych
kisielowian do wstępowania w szeregi straży. Po raz pierwszy w straży pojawiły się także
kobiety. Ich znaczenia potwierdzają wybory do zarządu z dnia 2 marca 1968 kiedy to
w zarządzie jako członek zasiadła Weronika Heczko W składzie znaleźli się także: po raz
kolejny prezes Władysław Herzyk (od roku 1966 kiedy to zrezygnował Jan Wybraniec),
naczelnik Jan Nowak, zastępca Karol Bobek, sekretarz Alfons Zajonc, skarbnik Józef Kiecoń,
Bronisław Klajsek gospodarz i drugi członek zarządu Karol Żertka.
Zorganizowana pod dowództwem Weroniki Heczko drużyna żeńska 19 maja 1969
roku w strojach podhalańskich godnie prezentowała się na uroczystym capstrzyku
w Sosnowcu. Wkrótce także na zawodach młodzieżowych żeńska sekcja, dzięki dobremu

Sekcja żeńska straży OSP Kisielów w strojach podhalańskich 1969 rok (1)
Z lewej (nazwiska panieńskie): Teresa Wybraniec, Bronisława Kocur, Danuta Chmiel, Krystyna Kubala, Maria
Gorgosz, Weronika Heczko , Anna Nowak, Janina Gorgosz, Helena Bobek

przeszkoleniu przez Karola Żertkę zdobyła pierwsze miejsce. W ramach dotacji kobiety
otrzymały pompę motorową typu M-400, a w roku następnym jednostka OSP wzbogaciła się
o kolejną pompę typu M-800 przekazana przez komendę powiatową. W 1970 roku jednostka
otrzymała dobrą ocenę jako najlepsza w gromadzie Ogrodzona.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych wyjazdy do pożarów nie zdarzały się często.
W 1966 roku straż brała udział w trzech pożarach w Iskrzyczynie, w lipcu u Buchty,
15 września płonęła kopa słomy a 23 września stodoła z chlewem u Ciupka. Podczas tej
ostatniej akcji zabrakło wody, więc gasili pożar gnojowicą. Za ofiarność w akcji
przeciwpożarowej zarząd OSP otrzymał 2.000 zł nagrody. W sierpniu 1968 roku od pioruna
zapaliła się stodoła u Klajmona w Kisielowie, którą gasili miejscowi strażacy wraz
z jednostkami z Międzyświecia, Skoczowa, Godziszowa i Ogrodzonej. Akcja zakończyła się
niepowodzeniem, gdyż stodoła spłonęła doszczętnie. W maju 1969 strażacy Kisielewscy
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z sześcioma innymi jednostkami gasili pożar u Szoblika w Godziszowie, również w tej
miejscowości, 8 listopada, ratowali mienie u Rymorza. Pożar zlokalizowano i ugaszono,
pomimo iż akcję utrudniał silny wiatr.
Tragiczny w skutkach okazał się rok 1970, kiedy to w lipcu w stan alarmowy
postawiono wszystkie straże z całego powiatu, a powodem była powódź zwana „powodzią
stulecia.” Podczas akcji ratunkowej na Olzie w Cieszynie zginęło pięciu strażaków, a most
został zerwany. Wody Wisły, Brenicy i Olzy oraz wszystkich potoków zalały znaczne
obszary miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Kolejna wielka powódź nawiedziła region dwa
lata później, a straż kisielowska wraz z innymi jednostkami ofiarnie zmagała się z żywiołem,
ratując dobytek ludzki z terenów bezpośrednio zagrożonych wielką wodą.
26 lutego 1972 na walnym zebraniu dokonano wyboru nowego składu zarządu
i komisji rewizyjnej. W zarządzie zasiedli: Władysław Herzyk prezes, Jan Nowak naczelnik,
Karol Bobek zastępca naczelnika , Jan Czyż skarbnik, Bronisław Klajsek gospodarz i Karol
Żertka. Do komisji rewizyjnej wybrano Alojzego Heczko, Rudolfa Plintę i Jana Kukla.
Z dniem 1 stycznia 1973 wprowadzona została w kraju nowa struktura
administracyjna, w wyniku której zniesione zostały gromady, jako podstawowe jednostki,
a utworzono strukturalnie większe gminy. Kisielów, dotychczas sołectwo gromady
Ogrodzona, włączony został do gminy Goleszów skupiającej osiem sołectw. Naczelnikiem
gminy obrano Ludwika Hławiczkę, a sołtysem Kisielowa został Wiktor Chruszcz. Zmiany
administracyjne okazały się dla straży kisielowskiej bardzo dobre, gdyż otrzymała od gminy
Goleszów pierwszą subwencję w wysokości 10.000 zł na remonty i doprowadzenie do remizy
wody. Po raz kolejny powrócono tego roku do tematu rozbudowy remizy. Marcowe walne
zebranie powołało komitet rozbudowy dużej sali imprezowej, międzyorganizacyjnej, gdyż
istniejące pomieszczenie okazało się zbyt małe. W skład komitety weszli m.in. Jan Banot, Jan
Nowak, Władysław Herzyk, Karol Żertka, Wiktor Chruszcz, przedstawiciele kółka
rolniczego, KGW, młodzieży. Zgromadzono materiał budowlany na kwotę 25.000 zł,
rozebrano także obiekt starej przedwojennej remizy.
W wyniku drugiego etapu reformy administracyjnej, z dniem 1 lipca 1975r.
zlikwidowane zostały powiaty, skutkiem czego organy władzy gminnej podlegały
bezpośrednio organom wojewódzkim. Powstało 49 województw w kraju, zaś gminy powiatu
cieszyńskiego, za wyjątkiem Zebrzydowic, weszły w skład nowoutworzonego województwa
bielskiego z siedzibą w Bielsku – Białej. Jednym z celów reformy było umocnienie
administracji gmin ze znacznymi uprawnieniami, a jednocześnie upolitycznienie władzy
administracyjnej, co wyrażało się połączeniem funkcji przewodniczących rad narodowych
z funkcjami partyjnymi. Wychodząc z założenia zbliżenia ogniw gminnych bezpośrednio do
struktur wojewódzkich, spodziewano się usprawnienia funkcjonowania administracji
państwowej i umożliwienia zarazem przyspieszenia rozwoju gospodarczego jednostek
administracyjnych. Skutki reformy wywarły istotny wpływa na sposób zarządzania życiem
publicznym. W rezultacie reformy na szczeblu gminnym powstał Gminny Związek OSP
w Goleszowie obejmujący jednostki straży w sołectwach wchodzących w skład gminy.
Prezesem Zarządu Gminnego OSP został Gustaw Pieszka, który często brał udział
w zebraniach ogólnych i posiedzeniach zarządu OSP w Kisielowie.
Na szczeblu gminy odbywały się zawody i szkolenia w poszczególnych sołectwach.
Z okazji Tygodnia Strażackiego w 1976 roku miał miejsce m.in. pokaz sprzętu gaśniczego
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z udziałem drużyn młodzieżowej i żeńskiej w Kisielowie. W tym samym roku
przeprowadzono także remont zbiornika wodnego u Jana Handzlika. W następnym roku
jednostka z Kisielowa uzyskała pierwsze miejsce na zawodach gminnych zdobywając gminny
puchar przechodni, który to zdobyto na stałe w 1978 roku.
25 lutego 1979r. dokonano wyborów zarządu, który podobnie, jak rok wcześniej
reprezentowali: Władysław Herzyk prezes, Jan Nowak naczelnik, Jan Bukowczan sekretarz,
Jan Czyż skarbnik, Bronisław Klajsek gospodarz, Wiktor Chruszcz członek. Zmiana nastąpiła
na stanowisku zastępcy naczelnika, którym został Karol Żertka zastępujący pełniącego rok
wcześniej tę funkcję Karola Bobka. Ten ostatni zastąpił Weronikę Heczko na stanowisku
drugiego członka zarządu. Stanisław Herzyk został dowódcą sekcji. Komisja rewizyjna
pozostała w składzie niezmiennym tj. Jan Banot, Jerzy Król i Alojzy Heczko. Delegatami na
zjazd gminny wybrano Władysława Herzyka, Jana Nowaka, Karola Żertkę i Marię Gorgosz.
Władze gminne i wojewódzkie dobrze oceniły miniony rok, a na bieżący zaplanowano remont
remizy i budowę sali, na którą to inwestycję Komenda Wojewódzka przekazała kwotę
100.000 zł.
W 1980 roku Gminna Spółdzielnia przystąpiła do budowy pawilony sklepowego
w Kisielowie, w działaniach tych znaczny udział mieli także strażacy z miejscowej OSP.
Tegoż roku jednostka mogła pochwalić się kolejnym zwycięstwem w zawodach gminnych
organizowanych w Puńcowie, gdzie drużyny męska i żeńska zajęły pierwsze miejsca. Rok
później, również w Puńcowie, strażacy po raz kolejny sięgnęli po najwyższe trofeum.
W zawodach rejonowych zorganizowanych w Ochabach sekcja żeńska zajęła drugą pozycją,
zaś sekcja męska zajęła piąte miejsce spośród 32 startujących jednostek. W zawodach
wojewódzkich organizowanych w Bielsku Białej w roku 1982 kobiety zdobyły trzecie
miejsce, a jednostka w Kisielowie zwyciężyła w gminnych zwodach w Goleszowie. W roku
1983 sekcja młodzieżowa w grupie 14-16 lat uzyskała czołową pozycję w zawodach
rejonowych i gminnych. Najlepsze oceny jednostka uzyskała podczas inspekcji gotowości
sprawności technicznej, którą przeprowadzono w marcu 1982r. oraz alarmu inspekcyjnego
w maju.
W międzyczasie zaszły niewielkie zmiany w składzie zarządu, na stanowisku członka
zarządu Wiktora Chruszcza zastąpili Jan Kubok i Stanisław Herzyk, a Jerzego Króla z komisji
rewizyjnej zastąpił Wiktor Chruszcz. Zmienili się także delegaci gminni, którymi zostali: Jan
Banot, Władysław Herzyk, Jan Nowak, Bronisław Klajsek, Jan Bukowczan i Karol Żertka.
Na walnym zebraniu 26 lutego 1983r. zaszły zmiany na stanowisku prezesa, którym został
Jan Banot, a na stanowiskach członków zarządu znaleźli się: Halina Chmiel, Bogdan Nowak,
Józef Bukowczan i Bronisław Kiecoń. W nowym składzie komisja rewizyjnej przedstawiała
się następująco Rudolf Klajmon – przewodniczący oraz Stanisław Heczko.
W maju 1984 roku uzyskano zgodę na rozbudowę sali przy remizie. Urząd Gminy
w Goleszowie zapewnił przekazanie do końca roku z budżetu kwoty 500.000 zł. Po raz
kolejny został powołany komitet społeczny budowy w składzie: Jan Banot, Jan Nowak, Jan
Czyż , Karol Bobek, Andrzej Banot, Bronisław Klajsek, Józef Bukowczan i Wiktor Chruszcz.
Ostatniego października rozpoczęto wykopy pod fundamenty, które dzięki sprzyjającej
pogodzie wybetonowano pięć dni później. Niestety dalsze prace budowlane znacznie się
wydłużały i dopiero w listopadzie 1986 roku wymurowano i pokryto dachem ściany,
natomiast w całości, po wykończeniu i wyposażeniu obiekt oddany został do użycia po pięciu
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latach budowy. Na powolny etap rozbudowy złożyły się czynniki finansowe i kłopoty
związane z brakiem materiałów budowlanych. W kwestii przyspieszenia prac odbyło się
w 1987 roku wspólne posiedzenie gminnego zarządu z zarządem jednostki Kisielowie. Dla
zdobycia funduszy strażacy organizowali festyny i zabawy oraz podejmowali czyny
społeczne. Pomimo iż sala nie była w pełni ukończona mogły się już w niej odbywać niektóre
imprezy. W lipcu 1987 roku organizowano tutaj uroczystości 30-lecia Kółka Rolniczego i 25lecia KGW. Odbywały się tutaj zebrania wiejskie, wybory do samorządu wiejskiego,
a w czerwcu’89, wybory do sejmu i senatu.
W latach 1987-1989 w związku z gazyfikacją wsi do gazociągu została podłączona
także OSP a 15 lutego 1899r. pierwsze gospodarstwa zaczęły używać gazowych piecyków.
Znaczący wkład w pracach komitetu gazyfikacji wnieśli głownie tacy działacze OSP jak
Karol Bobek, Jan Pońc, Bronisław Klajsek, Władysław Herzyk, Jan Nowak, Wiktor Chruszcz
i inni.
Strażacy wykazywali się także znaczną aktywnością w działalności organów
samorządowych. Od kilku lat funkcje sołtysa pełnił Karol Bobek, który na następną kadencję
został ponownie wybrany 1 grudnia 1988r. Do rady sołeckiej wybrano także członków OSP:
Karola Plintę, Bronisława Kalajska, Jana Nowaka, Piotra Herzyka, Wiktora Chruszcza, Józefa
Bukowczana i Mieczysława Skibę.
Największe sukcesy jednostka z Kisielowa osiągała w ćwiczeniach sprawnościowych
w zawodach gminnych i rejonowych. W maju 1985r. OSP była gospodarzem gminnych
obchodów Tygodnia Strażackiego. Na V zjeździe Gminnym OSP obradującym w Puńcowie,
trzech przedstawicieli z Kisielowa weszło do gminnych władz strażackich. Byli to – Jan
Banot i Józef Bukowczan do zarządu oraz Jan Nowak, jako przewodniczący do komisji
rewizyjnej. Zostali także odznaczeni m.in. Jan Nowak za współzawodnictwo i Bogdan Nowak
za zasługi dla pożarnictwa medalem brązowym.
Dokonujące się od początku lat osiemdziesiątych wydarzenia polityczne
zapoczątkowane falą strajków, stan wojenny i porozumienia „okrągłego stołu”, stworzyły
nowy układ sił politycznych w kraju. Obok dotychczasowego, trójpartyjnego bloku z PZPR
jako kierownicza partia, na czoło wysunęła się NSZZ „Solidarność”, jako reprezentacja
związkowa i polityczna ludzi pracy, dążąca do ustrojowych przeobrażeń społecznoekonomicznych. Po zwycięstwie bloku ugrupowań skupionych wokół „Solidarności”
w pierwszych wyborach demokratycznych 6 czerwca 1989, zapoczątkowany został proces
transformacji ustrojowej. Był to początek nowej rzeczywistości społeczno-politycznej.
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Owocna dekada lat 1900 – 2000
Na 1989 rok przypadła jubileuszowa, 75 rocznica założenia Straży Ogniowej
w Kisielowie. Do obchodów rocznicowych przymierzano się od kilku lat, ustalano program,
którego głównym akcentem miało być oddanie do użytku nowej sali remizy strażackiej.
Jednak wiosną tegoż roku zarząd zadecydował o odstąpieniu od uroczystości ze względu na
brak możliwości dokończenia budowy sali w terminie. Nie bez znaczenia na podjęcie decyzji
o przełożeniu uroczystości na inny termin zadecydowała także zaistniała sytuacja polityczna.
W lutym, jednostka strażacka wzięła udział w uroczystym pogrzebie Jana Wybrańca,
emerytowanego kierownika szkoły Kisielowie, działacza OSP. Od przybycia do placówki
szkolnej w 1931 roku związał się z działalnością Straży Pożarnej, w latach 1933-1939 był
sekretarzem zarządu, od 1958-1965 prezesem OSP, a także zastępcą komendanta. W czasie
okupacji był więźniem obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen. Był działaczem
m.in. Kółka Rolniczego, działał przy rozbudowie szkoły. Zmarł 8 lutego 1989r., w kondukcie
na miejscowy cmentarz nieśli go członkowie zarządu OSP, a nad grobem przemawiał
naczelnik straży Jan Nowak. W ostatniej drodze towarzyszyli mu licznie zgromadzeni
mieszkańcy i młodzież szkolna.
Z kolei w październiku zmarł kolejny zasłużony członek zarządu – Franciszek Żertka.
To on właśnie w drodze zamiany udostępnił działkę pod budowę remizy i wniósł ogromny
wkład w jej budowę. Kolejnych trzech działaczy strażackich zmarło w roku następnym w marcu Emil Skiba, we wrześniu Stanisław Niewdana oraz w listopadzie Walenty Brak.
W styczniu 1991r. zmarł Franciszek Skiba długoletni kierowca i motorniczy wielokrotnie
wyróżniony za swoją pracą.
Po 32 latach pełnienie funkcji, na walnym zebraniu w lutym 1989 roku, ze względu na
wiek i słabe zdrowie, z obowiązków gospodarza remizy zrezygnował Bronisław Klajsek,
długoletni działacz i członek zarządu. Jego obowiązki przejął Józef Bukowczan. Odejście
w tak krótkim czasie, tylu ważnych dla OSP osób były oznaką dokonujących się zmian
pokoleniowych w organizacji.
Przeprowadzone 27 maja 1990 roku wybory samorządowe wyłoniły nowe władze
gminne, spośród nowopowstałych ugrupowań politycznych oraz bezpartyjnych komitetów
obywatelskich. Zlikwidowana została nazwa organu wykonawczego gminy jakim był
naczelnik i przywrócono funkcje wójta. Organem samorządowym była Rada Gminy. Wójtem
w Goleszowie wybrany został Jan Sztwiertnia poprzedni naczelnik, zaś przewodniczącym
Rady Janusz Gabryś.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym samorządu wiejskiego w dniu 9 listopada
1990 sołtysem Kisielowa wybrany został Stanisław Bojda, zaś do rady sołeckiej poza nim
weszli: Józef Klajmon, Karol Plinta, Danuta Jaworek, Henryk Chruszcz, Mieczysław Skiba
i Piotr Herzyk – w większości członkowie OSP. Zmiany nastąpiły częściowo w składzie
zarządu OSP. 23 lutego 1991r. Z funkcji naczelnika, po 25 latach ustąpił Jan Nowak, którego
mianowano naczelnikiem honorowym. Do zarządu wybrani zostali: Jan Banot prezes, Piotr
Herzyk naczelnik, Bogdan Nowak z-ca naczelnika, Jan Kubok sekretarz, Jan Czyż skarbnik,
Józef Bukowczan gospodarz. Komisja rewizyjna przedstawiała się następująco: Mieczysław
Skiba przewodniczący oraz Stanisław Heczko i Bronisław Klajsek.
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Zarząd z zapałem podjął się ostatnich prac wykończeniowych w sali remizy;
podłączenia gazu, malowania i porządkowania, a także ostatecznego przygotowania do
jubileuszowych, odłożonych przed dwoma laty uroczystości, publicznego oddania
w użytkowanie sali. Na ten cel z Urzędu Gminy Straż otrzymała w kwietniu dotację
w wysokości 20 mln zł, co pozwoliło na zrealizowanie przedsięwzięcia. Spóźniona i długo
oczekiwana uroczystość jubileuszowa 75-lecia OSP w Kisielowie oraz oddanie sali remizy,
budowanej od 1984, miała miejsce 4 maja 1991 roku. Inwestycja kosztowała ponad 200 mln
zł, z czego 47 mln zł stanowiły dotacje z Urzędu Gminy. Do ukończenia budowy przyczynili
się m.in. Bronisław Klajsek, Józef Kiecoń, Józef Bukowczan, Jan Nowak, Karol Żertka, Jan
Klajmon i Alojzy Heczko. W uroczystości udział wzięło 14 jednostek OSP, a wśród gości
znaleźli się m.in. płk. Pożarnictwa Eugeniusz Zabłocki komendant wojewódzki, Jan
Sztwiertnia wójt gminy Goleszów, Józef Gawłowski prezes zarządu gminnego OSP. Po
zbiórce i złożeniu raportu, prezes jednostki Jan Banot przypomniał historię kisielowskiej
Straży oraz dzieje budowy remizy i sali widowiskowej. Obiekt został poświęcony przez ks.
Pawła Grządziela proboszcza katolickiej parafii w Ogrodzonej z udziałem ks. Tadeusza
Tyrlika proboszcza ewangelickiego w Goleszowie. Złotymi, srebrnymi i brązowymi
medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczonych zostało 20 strażaków, siedmiu otrzymało
honorową odznakę Strażak Wzorowy oraz 12 Odznaką Młodzieżową. Uczestnicy wpisywali
się do księgi pamiątkowej. Z powodu niepogody uroczystości odbyły się w sali remizy
i zakończyły ogólną zabawą taneczną.
Oddanie do użytku społecznego sali w remizie ożywiło działalność kulturalnospołeczną na wsi. Do końca 1991 roku kronikarz zanotował zorganizowanie 15 różnych
imprez okolicznościowych, zebrań, dyskotek i cztery wesela. Na walnym zebraniu w lutym
następnego roku strażacy uchwalili udostępnić na strychu remizy salkę z przeznaczeniem na
świetlicę dla młodzieży.
Działania związane z budowa sali i imprezami rocznicowymi nie pozbawiły jednak
strażaków formy i nadal utrzymali dobrą kondycję bojową. Wysoka ocenę uzyskali podczas
zawodów sprawności wozów bojowych i sprzętu w Cisownicy w czerwcu 1991r. W tym
samym miesiącu w zawodach gminnych wystawiono drużyny młodzieżowe starszych
i młodych, które zdobyły pierwsze miejsca. Mniej szczęścia miały w Skoczowie. Na
rejonowych zawodach w lipcu, młodzi uzyskali czwarte miejsce, a w sierpniu drużyna
starszych uplasowała się na miejscu piątym. 13 czerwca 1992 roku w zawodach gminnych
obie sekcje ponownie zajęły pierwsze miejsca otrzymując nagrody rzeczowe w postaci koszul
dla starszych druhów i zegarków dla młodszych. Szczególną satysfakcję przyniosło sekcji
młodzieżowej zdobycie drugiego miejsca na wojewódzkich zawodach sportowopożarniczych. 3 października 1992r. w Wadowicach drużyny z Kisielowa minimalnie
wyprzedziły ekipę z Komorowic Śląskich co było także sukcesem reklamowym, gdyż wielu
uczestników po raz pierwszy dowiedziało się o istnieniu takiej miejscowości. Należy przy
tym podkreślić, że tak wysokie wyniki były zasługą strażaków ich podejścia do utrzymywania
dobrej formy i dbania o sprzęt, który w znacznej mierze był już stary.
8 listopada 1992 roku do grona zmarłych strażaków dołączył kolejny zasłużony dla
OSP Kisielów, wieloletni skarbnik, naczelnik OSP, zasłużony przy budowie remizy Wiktor
Kubok. Z jego gruntów wyrabiano cegłę na mury remizy i sam osobiście zaangażowany był
w prace budowlane.
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Wyjazdów do pożarów w tym okresie nie zanotowano wiele, od 1989 roku kronikarz
wspomniał o dwóch pożarach w Kisielowie. W czerwcu 1989r. zapalił się strych nad
warsztatem u Mariana Wojtasa, zaś we wrześniu 1990r. spłonęła stodoła Stanisława
Niewdany. Najczęściej jednostka brała udział w akcjach przy pożarach w okolicznych
miejscowościach na terenie gminy, a także w Międzyświeciu i Ogrodzonej. W samym 1993
roku w gminie Goleszów odnotowano ogółem sześć pożarów, w gaszeniu których swój udział
mieli strażacy z Kisielowa.
W Tygodniu Strażackim, 2 maja 1994r. w Kisielowie, przy pięknej, słonecznej
pogodzie miała miejsce kolejna podniosła uroczystość jubileuszowa – 80-lecie miejscowej
OSP. Głównym akcentem programu było przekazanie jednostce sztandaru ufundowanego
przez społeczność Kisielowa. Sztandar, z wyhaftowaną z jednej strony na niebieskim tle
sentencję „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, poświęcił proboszcz katolicki ks. Paweł
Grządziel oraz ewangelicki ks. Roman Dorda.

Przekazanie sztandaru jednostce z Kisielowa 02.05.1994 (1)

Aktu przekazania jednostce sztandaru dokonał prezes Gminnego Zarządu ZOSP, wójt
gminy Goleszów Jan Sztwiertnia. Podczas uroczystości zostali także odznaczeni: srebrnymi
medalami za Zasługi dla Pożarnictwa – Stanisław Heczko, Piotr Herzyk, Mieczysław Skiba,
zaś brązowymi – Andrzej Banot, Stanisław Bojda, Jan Chmiel, Bronisław Kubok i Marian
Wojtas. Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali Jarosław Brak, Jacek Jakubowski, Jan Jaworek,
Krzysztof Król i Dariusz Skiba. Najwyższym odznaczeniem Złoty Znak Związku
uhonorowano Bronisława Klajska. W uroczystościach wzięły udział wszystkie jednostki OSP
z gminy a także reprezentanci z Ogrodzonej, Bładnic, Skoczowa, Międzyświecia
i Nierodzimia. Wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP płk.poż. Eugeniusz Zabłocki
przyjął raport pododdziałów, który złożył Piotr Herzyk, zaś prezes jednostki OSP Jan Banot
przypomniał historię strażaków z Kisielowa. Koncertowała orkiestra dęta „Celmy”, a na
zakończenie odbył się festyn.
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Na zebraniu wiejskim 8 grudnia 1994r. z funkcji sołtysa zrezygnował Stanisław Bojda.
W wyniku wyborów jego następcą został Józef Bukowczan, zasłużony działacz OSP. Do rady
sołeckiej weszli: Andrzej Czyż, Karol Plinta, Piotr Herzyk, Zuzanna Zając, Danuta Jaworek
i Karol Żertka. Do komisji rewizyjnej powołano Mieczysława Skibę i Bogdana Nowaka.
Podobnie jak poprzednia rada sołecka składała się głownie z członków miejscowej OSP.
Początek roku 1995 (6 styczeń) rozpoczął się dla strażaków kolejnym pogrzebem
zasłużonego działacza Józefa Kieconia. Zmarł nagle, mając 67 lat, był długoletnim,
skarbnikiem, obowiązkowym i ofiarnym strażakiem. Zmarłego odprowadzała po raz pierwszy
z pocztem sztandarowym liczna delegacja strażaków wraz z mieszkańcami Kisielowa. W dniu
4 maja, z okazji Dnia Strażaka poczet sztandarowy uczestniczył w nabożeństwie
ekumenicznym. Odtąd poczet sztandarowy jednostki obecny jest na różnych uroczystościach
strażackich, świętach państwowych, kościelnych, w tym na procesjach Bożego Ciała, co też
stało się znakiem nowych czasów. Nabożeństwa ekumeniczne zapoczątkowane w 1991r.
przez księdza prałata Grządziela z Parafii Rzymsko-Katolickiej z Ogrodzonej oraz księdza
Romana Dordę z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Goleszowa, odbywają się corocznie na
przemian w danym kościele.
Nadzwyczajnym, historycznym wydarzeniem dla ziemi cieszyńskiej był w dniu 22
maja 1995r, przyjazd do Skoczowa z pielgrzymką papieża Jana Pawła II. Przyjazd związany
był z kanonizacją skoczowianina, bł. Jana Sarkandra, odbyło się także spotkanie wiernych
wyznania Ewangelicko-Augsburskiego z najwyższymi władzami państwowymi, w tym
prezydentem RP Lechem Wałęsą, na błoniach stoku wzgórza Kaplicówki. Strażacy z
Kisielowa brali udział w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zgromadzenia, pilnowaniu
sektorów oraz obsłudze parkingów. W służbach tych zaangażowani byli: Jan Banot, Grzegorz
Chruszcz, Andrzej Czyż, Stanisław Heczko, Piotr Herzyk, Jacek Jakubowski, Janusz Jaworek,
Krzysztof Król, Jan Kubok, Krystian Kubok, Janusz Liboska, Karol Żertka, Piotr Żertka.
W okresie letnim strażacy wiele uwagi poświęcali intensywnym ćwiczeniom.
Jednostka brała udział w zawodach gminnych w Goleszowie oraz rejonowych Drużyn
Młodzieżowych w Nierodzimiu, seniorów w Skoczowie, zdobywając I miejsce.
W lipcu OSP w Lesznej przekazała jednostce z Kisielowa samochód Żuk. Był to
cenny, choć skromny nabytek przy ogólnym niedostatku sprzętu gaśniczego. Problem braków
w wyposażeniu sprzętu i zbyt niskich funduszy stanowił główny temat podczas 7 Gminnego
Zjazdu OSP 30 marca 1996r.
Z upływem kolejnej kadencji OSP dnia 10 lutego 1996 roku odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, na którym przeprowadzono nowe wybory do władz jednostki.
W skład wybrani zostali: Jan Banot - prezes, Piotr Herzyk - naczelnik, Bogdan Nowak zastępca naczelnika, Jan Kubok - sekretarz, Jan Czyż - skarbnik, Jan Bukowczan - gospodarz,
Andrzej Banot- sekretarz, kronikarz oraz Edward Kubok i Karol Żertka członkowie zarządu.
W latach poprzednich obowiązki kronikarza pełnił Bronisław Klajsek. Komisję rewizyjną
stanowili Stanisław Heczko przewodniczący oraz Bronisław Klajsek i Stanisław Machała.
W okresie wiosennym straż często wyjeżdżała do małych pożarów wywołanych
nieostrożnością podczas upałów i suszy. W akcjach na terenie Goleszowa, Bażanowic
i Ogrodzonej udział brali Kisielewscy strażacy. Zagrożenia tym razem ominęły Kisielów.
Największym pożarem okazała się w 1996r. płonąca stodoła Sikory z Godziszowa.
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18 września 1997 roku w tragicznym wypadku na skutek potrącenia przez samochód,
zginął zasłużony strażak Krzysztof Król. W kronice odnotowano, że uroczysty pogrzeb ze
sztandarem OSP i orkiestrą, zgromadził dużą liczbę strażaków i mieszkańców. Podobnie
podniośle było na pogrzebie innego aktywnego działacza i wieloletniego prezesa OSP
Władysława Herzyka zmarłego 25 maja 1998r. Przez wiele lat brał aktywny udział
w budowie remizy, pełniąc przy tym funkcję naczelnika i prezesa.
W maju 1998 r. jednostka OSP w Kisielowie była po raz kolejny gospodarzem gminnych
obchodów Dnia Strażaka. W sali miało miejsce spotkanie działaczy wszystkich jednostek z
gminy i dowódców jednostek Ratowniczo-Gaśniczych rejonu Cieszyn. Podsumowaniem było
wręczenie odznaczeń działaczom OSP. Z Kisielowa Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: Andrzej Czyż i Bogdan Nowak, srebrny medal: Tadeusz Gąsior, Edward Kubok i
Jan Żertka, zaś brązowy Jacek Jakubowski.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzono nową reformy administracyjną w kraju.
Ograniczona została liczba województw do 16, przestało istnieć województwo bielskie,
przywrócono powiaty z funkcją starosty. Powiat cieszyński, do którego należy gmina
Goleszów, wszedł do województwa śląskiego z siedzibą w Katowicach
W okresie letnim 2000 r. jednostkę w Kisielowie oraz gminę Goleszów odwiedziła
delegacja strażaków z Niemiec. Niezwykły podziw wzbudził dobrze utrzymany i technicznie
sprawny, choć już staruszek, 50-letni samochód bojowy Star 20, za co słowa uznania
wyrażono Andrzejowi Czyżowi, kierowcy, który z dużą pieczołowitością troszczył się o jego
dobrą kondycją.

Wybrane dyplomy i gablota ze zdobytymi pucharami z zawodów w których uczestniczyli Kisielowscy
strażacy (2)
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Początki nowego stulecia
Przełomowe lata ubiegłego i nowego stulecia, zapoczątkowujące proces transformacji
ustrojowej w sferze gospodarki, określiły nowe wymogi w finansach jednostek społeczno gospodarczych. Dokonywały się przebudowy struktur, tworzenia nowych ogniw, umacniała
się polityka fiskalna obejmująca wnikliwą ingerencję i kontrolę Urzędu Skarbowego
w stosunku zarówno do podmiotów ekonomicznych jak również do osób fizycznych.
Wprowadzano szereg norm i przepisów, regulujących ich funkcjonowanie. Zadaniem
również dla straży pożarnych było dostosowanie jednostek do wymagań prawnych
i oczekiwań współczesnej gospodarki. Przed jednostkami OSP postawiono obowiązek
rejestracji w sądach, rejestrowych, posiadania numerów Regon i NIP, prowadzenia określonej
sprawozdawczości finansowej. Do obrotu handlowego na imprezach stopniowo wprowadzano
kasy fiskalne wzorem placówek handlowych i usługowych. Nowe przepisy rozliczeniowe
wymagały odpowiedniego przeszkolenia skarbników, prowadzenia skomplikowanej
dokumentacji, dużej odpowiedzialności osób pełniących tę funkcję. Było też trudno znaleźć
kandydatów do tej roli. Zarząd Główny Związku OSP RP dostosował regulaminy do
bieżących potrzeb w zakresie umundurowania, nadawania odznaczeń, awansów, sztandarów
i związanych z tym ceremoniałów. Zadania w tym zakresie i stan wcielania w życie
przepisów omawiane były kilkakrotnie na posiedzeniach zarządu w latach 2000, 2002, oraz
8 lutego 2003 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
W ciągu roku 2003 zarejestrowano jednostkę w Krajowym Sądzie Rejestrowym,
uzyskując podstawę prawną działalności OSP. Strażacy przygotowywali się jednocześnie do
kolejnych obchodów jubileuszowych 90-lecia istnienia OSP, podejmując szereg prac
inwestycyjnych i remontowych. Wykonano chodnik koło remizy, elewację wieży,
wymalowano okna, uzupełniono część podłogi, przebudowano sanitariaty, wymieniono ogrodzenie wokół remizy, uporządkowano plac posesji i naprawiono sprzęt bojowy.
Od 2001 roku zarząd pracował w następującym składzie: Jan Banot prezes, Piotr Herzyk
naczelnik, Edward Kubok wiceprezes, Bogdan Nowak zastępca naczelnika, Józef Bukowczan
gospodarz, Andrzej Czyż i Stanisław Machała członkowie. W miejsce Jana Kuboka, który
zrezygnował w grudniu 1998; roku funkcję sekretarza przejął Andrzej Banot, zaś na miejsce
Bronisława Klajska wybrano Karola Plintę pełniącego rolę skarbnika. Komisję rewizyjną
stanowili: Stanisław Heczko przewodniczący oraz Stanisław Bojda i Mirosław Skiba. Po
śmierci Józefa Bukowczan, w maju 2003 roku funkcje tymczasowego gospodarza zaczął
pełnić Piotr Herzyk, którego zastąpił 8 grudnia 2003 roku Karol Szweda.
30 sierpnia 2003r. Kisielów był gospodarzem dożynek gminnych. Do miejscowości
zjechali licznie goście z terenu całej gminy Goleszów, by uczestniczyć w święcie plonów.
W uroczystościach wzięli udział m.in. wójt gminy Zbigniew Wacławik i przewodniczący
Rady Gminy Kazimierz Wisełka oraz delegacja z partnerskiej gminy Prittitz z Niemiec.
Dożynki rozpoczęto od przemarszu barwnego korowodu, uformowanego na Rabaczowie, zaś
później na placu remizy odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy zakończony zabawą.
Dożynki zostały wysoko ocenione, do czego przyczynili się strażacy oraz pozostali
współorganizatorzy imprezy: KGW, Klub Sportowy „Wiki” i Kółko Rolnicze.
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4 września 2004 r. jednostka obchodziła jubileusz 90-lecia OSP, w którym wzięły udział
straże z gminy Goleszów oraz delegacje OSP z Ogrodzonej, Bładnic i Nierodzimia. Wśród
gości był przedstawiciel władzy, poseł na Sejm RP ziemi cieszyńskiej Jan Sztwiertnia.
Zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia i dyplomy. Złoty Medal Zasłużony dla
Pożarnictwa otrzymali Andrzej Banot i Edward Kubok, srebrny - Stanisław Machała, Marian
Wojtas i Piotr Żertka, brązowy - Karol Plinta i Leszek Polok. Za wysługę lat zostali
odznaczeni Bronisław Klajsek, Jan Nowak (60 lat), Jan Czyż i Paweł Czyż (55 lat) oraz Karol
Żertka (50 lat). Łukasz Czyż otrzymał odznakę Wzorowy Strażak. W remizie urządzono
wystawę pamiątek OSP ze zbiorów Zdzisława Wigłasza z Cieszyna, uroczystość tradycyjnie
zakończyła się festynem.
W 2005 roku wieś Kisielów odniosła sukces w konkursie „Piękna wieś Województwa
Śląskiego”, zajmując exeqo II miejsce z Podzamczem w gminie Ogrodzieniec. Miejsca
pierwszego nie przyznano. Sukces ten był wielką zasługą mieszkańców Kisielowa stale
dbających o jej piękny wizerunek, oraz prężnie działających organizacji takich jak: OSP, rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy ”Wiki”.
Częściowe zmiany w zarządzie nastąpiły na początku 2006 r. Prezesem został wybrany
Andrzej Banot, syn Jana zasłużonego działacza i długoletniego prezesa. Stanisław Machała
został sekretarzem, Karol Szwedo gospodarzem, a Andrzej Czyż członkiem. Do komisji
rewizyjnej weszli: Stanisław Heczko przewodniczący, Mirosław Sztwiertnia i Adam
Chruszcz.
PO długim oczekiwaniu, w kwietniu 2007r .zakupiono od OSP Ustroń Centrum
samochód pożarniczy GCBA 7/32 marki Jelcz, rok prod. 1983 za 30 tyś. zł., z czego 10 tyś.
otrzymano z Urzędu Gminy, a 20 tyś. Przekazano ze środków sołeckich. 5 maja 2007,
w Tygodniu Strażaka odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia samochodu
dokonanego prze księdza Tadeusza Pietrzyka z Parafii Rzymskokatolickiej w Ogrodzonej
i księdza Romana Dordę z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
Dotychczasowy, wysłużony Star 20 z 50-letnim stażem użytkowania sprzedano prywatnemu
kolekcjonerowi. Zakup cięższego oraz wyższego samochodu wymusił przebudowę wjazdu do
garażu. Wykonano również dalszą część prac związanych z rozbudową pomieszczeń
socjalnych remizy. Wbudowano zadaszenie placu przed salą na organizację imprez na
wolnym powietrzu, przemalowano pomieszczenia sali. W 2009 wykonano odprowadzenie
wody z obiektu remizy, wybrukowano plac oraz przeprowadzono nową instalacją
odgromową.
24 kwietnia 2007 roku zmarł zasłużony strażak Jan Żertka. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się z pełnymi honorami.
1 marca 2008 OSP w Kisielowie na boisku Klubu Sportowego „Wiki” zorganizowała
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody były zorganizowane dobrze, sprawnie
przebiegły konkurencje tj. Bieg sztafetowy oraz ćwiczenia bojowe. Odbył się pokaz ćwiczeń
czeskich ochotników z Lesznej Górnej koło Trzyńca. W rywalizacji uczestniczyło 11 sekcji,
w tym dwie reprezentujące Osp Kisielów. W sekcji zajmującej I miejsce znaleźli się:
Bernard Banot, Wojciech Chruszcz, Piotr Klajmon, Maciej Nowak, Krzystof Polok,
Mirosław Skiba, Mateusz Stoły, Tomasz Worek. W sekcji, która zajęła III miejsce: Zbigniew
Bobek, Mateusz Bukowczan, Błażej Chruszcz, Łukasz Czyż, Szymon Nowak, Mirosław
Skiba, Kamil Szuber, Robert Tomica.
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Obie sekcje za swoje zwycięstwo otrzymały z Urzędu Gminy w Goleszowie nagrodę
pieniężną w wysokości 2.500 zł, za którą zakupiono motopompę pływającą „NIAGARA”
Od czasu wprowadzenia współzawodnictwa sportowo-pożarniczego między
jednostkami należy do wyróżniających się straży pod względem sprawności i wyszkolenia,
czego dowodem są liczne dyplomy i puchary zdobyte na zawodach na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim. Jest to zasługa osób szkolących: naczelników i ich zastępców,
a także odpowiedniego zaangażowania i zdyscyplinowania i nabytych umiejętności
strażaków biorących udział w zawodach. Kisielowscy strażacy wygrywali zawody
w różnych grupach wiekowych począwszy od drużyn młodzieżowych w wieku 12-16 lat
i 16-18 lat, seniorów powyżej 18 lat, jak również w sekcji kobiecej, która w latach 80-tych
była chlubą jednostki.
Na przestrzeni kilku lat w omawianym okresie pożary w Kisielowie zdarzały się na
szczęście rzadko. Wieś jest na ogół bezpieczną miejscowością, budynki zabezpieczone przed
pożarami. W ostatnim czasie występowały natomiast inne żywioły i to z niespotykanym
natężeniem. 22 maja 2009 r. przez wioskę przeszedł niezwykły huragan w postaci trąby
powietrznej. Zniszczonych i uszkodzonych zostało wiele budynków i gospodarstw. Całkiem
zdruzgotane zostało nowe zabudowanie państwa Osuch, dach odrzucony na odległość ok 100
metrów, rozrzucone fragmenty innych zabudowań. Powalone i połamane drzewa i gałęzie
miejscami zatarasowały drogi, pozrywały linie energetyczne. Straż pożarna wraz ze służbami
energetycznymi przez wiele godzin usuwały szkody uczynione przez nawałnice.
W okresie zimowym, na przełomie lat 2009/2010 wystąpiły nadzwyczaj obfite opady
śniegu. Komunikacja była sparaliżowana, gruba warstwa śniegu stwarzała niebezpieczeństwo
złamania dachów, groziło to także remizie, strażacy uprzątali zwały śniegu, udrożniali
przejazdy, zabezpieczali obiekt podczas imprez karnawałowych.
Od 15 maja 2010 r. wskutek ulewnych deszczy województwo śląskie, w tym Ziemię
Cieszyńską nawiedziła jedna z kolejnych wielkich powodzi. W powiecie cieszyńskim
ogłoszono stan alarmowy. W niektórych miejscach wylały rzeki i potoki m.in. Olza,
Brennica, Bładnica zatapiając pola i budynki, w ciągu 5 dni i nocy strażacy z Kisielowa
z innymi jednostkami nieśli pomoc i ratunek poszkodowanym w Skoczowie, gminie
Goleszów i innych miejscowościach. Po raz pierwszy strażacy brali udział w akcji
ratowniczej w Kisielowie w podtopionym budynku przy ul. Stromej. W walce z żywiołem
wodnym w czasie tej powodzi strażacy z Kisielowa przepracowali ofiarnie około 150 godzin.
Najbardziej zasłużyli się m.in. Piotr Herzyk, Edward Kubok, Piotr Zertka, Zbigniew Bobek,
Mirosław Skiba, Jacek Jakubowski, Andrzej Banot, Krzysztof i Leszek Polok. Za udział
w akcji powodziowej wojewoda śląski przekazał strażakom dyplomy. Czterech strażaków
otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nagrody pieniężne po 1000 zł, które
przekazali dobrowolnie na rzecz jednostki OSP. Od zarządu wojewódzkiego Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział w Katowicach jednostka w Kisielowie otrzymała
motopompą szlamową o wartości 4,5 tyś. zł.
Duże zniszczenia spowodowała, również groźna burza i potężna wichura, która
nawiedziła Kisielów 16 sierpnia 2010 r. Złamane w czasie wichury drzewo spadło na linię
energetyczną i spowodowało zwarcie stacji transformatorowej. Strażacy wspólnie
z pracownikami Zakładu Energetycznego znowu z dużym poświęceniem przecinali i usuwali
połamane drzewa i gałęzie naprawiając szkody. Podczas huraganów i powodzi strażacy
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z Kisielowa brali także udział w akcjach ratowniczych i likwidacji szkód w innych
miejscowościach, w Puńcowie, Goleszowie a także w Skoczowie.
W podsumowaniu 5-letniej kadencji; na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym
26 lutego 2011 r. okres lat 2006 - 2010 oceniono jako niezwykle pracowity, twórczy,
wzbogacony o nowocześniejszy sprzęt oraz rezultaty szeregu prac renowacyjnych na
zewnątrz i wewnątrz obiektu remizy. Były to jednocześnie lata - zwłaszcza dwa ostatnie brzemienne w wydarzenia losowe, wymagające wzmożonego wysiłku i ofiarności od
strażaków, dostarczających nowych doświadczeń w służbie ratowniczej.
Wybrano również na walnym zabraniu zarząd w następującym składzie Andrzej Banot
prezes, Mirosław Skiba naczelnik i wiceprezes, Edward Kubok wiceprezes, Kamil Szuber
zastępca, naczelnika, Krystian Kubok sekretarz, Karol Plinta skarbnik, Karol Szwedo
gospodarz oraz Zbigniew Bobek kronikarz i Piotr Herzyk - członkowie. Do komisji
rewizyjnej zostali wybrani: Adam Chruszcz przewodniczący, Mirosław Skiba i Stanisław
Heczko. Nie minął jeszcze rok od wyboru, gdy w sierpniu 2011 zmarł długoletni członek
zarządu i skarbnik Karol Plinta. Jednostka ze sztandarem uczestniczyła w pogrzebie
w Kisielowie, gdzie został pochowany. Obowiązki skarbnika powierzono Krystianowi
Kubokowi, zaś sekretarzem wybrany został Zbigniew Bobek,
W maju 2011 jednostka OSP gościła w remizie delegatów na zjeździe strażackim gminy
Goleszów. W czerwcu na gminnych zawodach sportowo - pożarniczych strażacy z Kisielowa
uzyskali pierwszą lokatę. Zwycięska drużyna wzięła z kolei udział w zawodach powiatu
cieszyńskiego 1 października 2011 r. rozegranych na stadionie Cukrownika w Chybiu, gdzie
zdobyła II miejsce ex equo z Koniakowem na startujące 24 zespoły. Pod hasłem "Straż
dzieciom" zorganizowano w lipcu piękną imprezę dla dzieci przy remizie OSP. Odbyły się
zawody w różnych kategoriach wiekowych i zabawy towarzyskie, były nagrody, medale oraz
obficie zaopatrzone bufety dla dzieci i dorosłych.
Po częściowych zmianach w zarządzie od walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego
(2011), aktualny stan kierownictwa jednostki OSP przedstawia się następująco: Andrzej
Banot prezes, Mirosław Skiba naczelnik, Edward Kubok wiceprezes, Kamil Szuber zastępca
naczelnika, Zbigniew Bobek sekretarz, Krystian Kubok skarbnik, Karol Szwedo gospodarz,
Piotr Herzyk członek zarządu. Komisja rewizyjna pracuje od 2011r w niezmienionym
składzie.
29 października 2011r. zmarł Jan Nowak zasłużony społecznik, honorowy naczelnik OSP
Kisielów. Pełnił wiele funkcji w tym zastępcy naczelnika i naczelnika, był członkiem Zarządu
Gminnego w Goleszowie oraz Prezesem Kółka Rolniczego w Kisielowie. Za zaangażowanie i
zasługi na rzecz pożarnictwa był wielokrotnie odznaczany, w tym najwyższym odznaczeniem
strażackim Złotym Znakiem Związku. Na pogrzeb przybyły delegacje ze wszystkich
jednostek oraz Zarządu Gminnego w Goleszowie. W ostatnim pożegnaniu uczestniczył
poczet sztandarowy, strażacy z Kisielowa, a mowę pożegnalną wygłosił prezes OSP Kisielów
Andrzej Banot.
W roku 2014 przypadła setna rocznica powstania straży pożarnej w Kisielowie, w
związku z którą zaplanowano rocznicowe obchody. Duma strażaków Kisielowskich,
budowana z niemałym trudem, własnymi siłami strażnica prezentuje się dzisiaj z całej
okazałości. Budowa była prowadzona systemem gospodarczym, a koszty budowy pokrywano
z organizacji imprez: bali i festynów, datków z rozprowadzonych kalendarzy i innych dotacji.
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Głównym wykonawcą była firma Pawła Klaczańskiego, pokrycia dachowe wykonał
Sławomir Pisarski, a pracami wykończeniowymi zajęli się Teresa i Andrzej Czarniecki.
Wszystkie prace związane z jej rozbudową udało się ukończyć, a jubileusz był okazją do
zakupu nowych drzwi garażowych, z otrzymanej od Urzędu Gminy w Goleszowie dotacji
w wysokości 14 tyś zł.
W upływającym od założenia Straży Ogniowej stuleciu, jednostka OSP w Kisielowie
cieszy się największym zaufaniem miejscowej społeczności, jako organizacja działająca
prężnie, dobrze spełniająca pożyteczną rolę ku zadowoleniu mieszkańców. Miejscowa Straż
jest dobrze zagospodarowana i dzięki wyszkoleniu na odpowiednim poziomie, profesjonalnie
przygotowana do współczesnych wymogów walki z żywiołem i ratownictwa ludzkiego życia
i mienia. Dzieje straży pożarnej ukazują jak bardzo poszerzał się zakres zadań tej organizacji.
Oprócz gaszenia pożarów prowadzone są akcje ratownicze podczas deszczy i powodzi,
huraganów, wypadków drogowych, skażeń chemicznych, czy innych losowych przypadków.
Ochotnicze Straże Pożarne mają charakter wielofunkcyjny. Spełniają ważną rolę społeczno wychowawczą, kulturalną, funkcję integrującą społeczność lokalną wokół działań na rzecz
rozwoju wsi. Strażacy aktywnie uczestniczą w pracach samorządów lokalnych, gminnych, są
organizatorami życia społecznego na wsi. Centralnym ośrodkiem kulturalno - społecznym na
wsi jest remiza strażacka, służąca nie tylko jako garaż i magazyn sprzętu ratowniczego, ale
pełniąca zarazem funkcje ogólnospołeczne. Jest tu miejsce do działalności różnych
organizacji: koła gospodyń wiejskich, młodzieży, samorządu wiejskiego. W pomieszczeniach
odbywają się zebrania, imprezy i uroczystości ogólno-wiejskie, spotkania okolicznościowe,
towarzyskie, występy zespołów i zabawy publiczne.
Działalność jednostki OSP stanowi niezwykle ważny rozdział w historii Kisielowa,
a dokonania strażaków w minionym stuleciu zasługują na uznanie i szacunek.
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Przewodniczący/ Prezesi
Paweł Halama

1920 - 1922

Franciszek Handzlik

1922 - 1924

Karol Chruszcz

1924 - 1934

Jan Sztwiertnia

1935 - 1945

Ferdynand Sztwiertnia

1948 - 1951

Jan Wybraniec

1958 - 1966

Władysław Herzyk

1996 - 1983

Jan Banot

1983 - 2006

Andrzej Banot

2006 - nadal

Komendanci/ naczelnicy

Karol Sztwiertnia

1914

- 1920

Karol Pytel

1920

- 1923

Jan Żmija

1923

- 1924

Karol Sztwiertnia

1924

- 1926

Adam Chruszcz

1926

- 1929

Jan Sztwiertnia

1929

- 1935

Jan Handzlik

1935

- 1939

Ferdynand Sztwiertnia 1945

- 1948

Paweł Janota

1948

- 1949

Jan Handzlik

1949

- 1956

Wiktor Kubok

1956

- 1961

Walenty Brak

1961

- 1964

Władysław Herzyk

1964

- 1966

Jan Nowak

1966

- 1991

Piotr Herzyk

1991

- 2011

Mirosław Skiba

2011

nadal
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Materiały źródłowe

- Książka protokołów OSP 1919r. - 9.X.1927
- Książka protokołów OSP od 19.X.1927 - 13.III.1966
- Kronika OSP Kisielów (rękopis oprawiony) - Bronisław Klajsek
- Sprawozdania z walnych zebrań OSP w Kisielowie 2000- 2013
- Franciszek Popiołek, "Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego" wyd. "Śląsk" 1958.
- ks. Józef Londzin, Kościół drewniany w Kisielowie (w) ''Kościoły drewniane na Śląsku
Cieszyńskiem" Cieszyn 1932.
-Walenty Krząszcz ,„Księga życia - dzieła wybrane” Międzyrzecze 2010
- Robert Mrozek, „Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego”, wyd. Katowice 1958.
- Alfred Znamierowski, „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, Górki, Cieszyn 2011
- Wybrane notatki prasowe - Głos Ziemi Cieszyńskiej, Panorama Goleszowska ( z różnych lat)
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Galeria zdjęć

Budynek OSP Kisielów (3)
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Klimatyzowana duża sala w OSP Kisielów (3)

Wozy strażackie (3)
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Hełmy strażackie ze zbiorów OSP Kisielów (2)

Pamiątka uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 2.10.1960 (2)
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Kobieca drużyna OSP Kisielów
I rząd od lewej (nazwiska panieńskie): Urszula Wojtas, Maria Chruszcz, Danuta Chmiel,
Maria Gorgosz, Joanna Brak, Bronisław Klajsek, II rząd: Halina Stoły, Halina Chmiel, Ewa Klajmon,
Janina Brak, Jan Nowak III rząd:p Karol Żertka, Edward Sawczuk, Gustaw Pieszka (1)

I rząd od lewej: Władysław Szczypka, Mieczysław Skiba, Józef Rucki, Andrzej Czyż, Karol Szwedo, Bronisław Klajsek,
Karol Żertka, Jan Banot, Edward Kubok, Andrzej Banot, Piotr Herzyk, II rząd: Jan Szczuka, Łukasz Herzyk, Leszek Polok,
Mirosław Skiba, Karol Szostok, Jacek Jakubowski, Piotr Żertka, Mirosław Sztwiertnia, Zbigniew Bobek, Kamil Szuber,
Krystian Kubok, Henryk Chruszcz, Stanisław Heczko, Adam Chruszcz, Andrzej Mendrek, III rząd: Bernard Banot, Adam
Widera, Piotr Nowak, Wojciech Ruśniok, Tomasz Worek, Krzysztof Szuber, Andrzej Cholewa, Sławomir Pisarski, Mateusz
Bukowczan, Kacper Balcarek, Mateusz Balcarek, Kamil Balcarek, Adrian Troszok, Leopold Cholewa, Marcin Chruszcz (1)
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Zawody strażackie 13.09.2008 (1)
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Uroczyste przekazanie samochodu Jelcz 14.12.2008 (1)

Zawody strażackie 01.10.2011 (1)
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Obecny zarząd na lata 2016-2021 (3)

Gminne Zawody w Kisielowie w 2015 r. – zwycięska drużyna z Kisielowa (3)
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Reaktywowana w 2016 r. drużyna MDP w Kisielowie (3)

Przygotowanie komputerowe tekstu, zdjęć oraz korekta: Aleksandra Nowak
Zdjęcia:
(1)
Ze zbiorów członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie
(2)
Aleksandra Nowak
(3)
Krzysztof Tokarek
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