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Na terenie dzia³ania gminy Po¶wiêtne istnieje kilka jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych, które mieszcz± siê w
Brzozowie Starym, Grochach, Pietkowie, Poro¶li, Po¶wiêtnem i Wilkowie.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po¶wiêtnem powsta³a w 1926 roku z inicjatywy mieszkañców wsi, ówczesnego Wójta
Czes³awa Perkowskiego, ksiêdza proboszcza Edwarda Sasinowskiego oraz Sekretarza Gminy Krygiera, który zosta³
wybrany Prezesem i organisty Sopocko, którego mianowano Naczelnikiem.
W szeregach pierwszej jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Po¶wiêtnem
znalaz³o siê 15 osób:
1. Zawadzki Wiktor
2. Mazur Kazimierz
3. Kie³basa Teofil
4. Zawadzki Kazimierz
5. Zawadzki Tomasz
6. Pietryñczak Izydor
7. G³owacki Stanis³aw
8. G³owacki Kazimierz
9. Zawadzki Józef
10. Kie³basa Wojciech
11. Sienkiewicz Edward
12. Wi¶niewolski Aleksander
13. Fiedorek W³adys³aw
14. Wi¶niewolski Wac³aw
15. Sienkiewicz Jan
Wyposa¿enie stra¿aków by³o skromne. He³my, pasy, toporki, mundury, dwie drewniane beczki na ko³ach, pompa
rêczna oraz bosaki zakupiono ze sk³adek mieszkañców ca³ej gminy. Æwiczenia i musztra w jednostce Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Po¶wiêtnem odbywa³y siê zazwyczaj niedzielne popo³udnia, a prowadzi³ je organista Sopocko,
który posiada³ w tym kierunku przygotowanie.
Do og³aszania alarmu s³u¿y³a tr±bka, a beczki z wod± sta³y na podwórkach stra¿aków Kazimierza Mazurka i Wiktora
Zawadzkiego, którzy na d¼wiêk alarmu zak³adali do beczek swoje konie, zbierali kolegów i jechali do po¿aru.
W okresie miêdzywojennym druhowie z Po¶wiêtnego brali czynny udzia³ w uroczysto¶ciach ko¶cielnych oraz
zawodach stra¿ackich.
Przed II wojn± ¶wiatow± stra¿acy wybudowali remizê, która mie¶ci³a siê w centrum Po¶wiêtnego (przed dzisiejszym
magazynem GS-u), gdzie organizowali zabawy taneczne dla mieszkañców okolicznych wsi.
Po wybuchu II wojny ¶wiatowej dzia³alno¶æ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Po¶wiêtnem zosta³a przerwana, gdy¿
okupanci sowieccy zamienili na ten czas remizê w magazyn zbo¿owy.
Po ustaniu dzia³añ wojennych, w latach 1945-1950, drewniana remiza zosta³a rozebrana i sprzedana. Rozpoczêto
jednak budowê remizy z pustaków (na miejscu dzisiejszego sklepu GS) oraz wykopano basen przeciwpo¿arowy.
Budynek ten nie zosta³ wykoñczony, a sprzêt stra¿acki by³ rozproszony i przechowywano go w domu parafialnym, u
gospodarzy oraz w Mleczarni.
W 1966 roku, na walnym zebraniu, Zarz±d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Po¶wiêtnem podj±³ uchwa³ê o budowie
remizy, której rozpoczêcie przypad³o na 1967 rok. W sk³ad ówczesnego Zarz±du wchodzili: Edward Zarêba &ndash;
Prezes (równocze¶nie Prezes Mleczarni), Henryk Zawadzki &ndash; Naczelnik, Stanis³aw Siedlecki &ndash; Skarbnik
oraz Henryk Komar &ndash; Sekretarz. Podczas budowy nowej remizy du¿± pomoc, zw³aszcza w zakresie sprzêtu
transportowego, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna otrzyma³a od Mleczarni oraz Kó³ka Rolniczego, którego Prezesem by³ Jan
£apiñski. W latach siedemdziesi±tych znacznie poprawi³o siê wyposa¿enie jednostki. W 1970 roku Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Po¶wiêtnem otrzyma³a samochód ga¶niczy marki ¯uk, a w 1974 roku Star 29, który w 2006 roku, decyzj±
cz³onków OSP, zosta³ przeznaczony na pojazd zabytkowy oraz Jelcz, który przekazano w 2005 roku do jednostki OSP w
Pietkowie. W 1976 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po¶wiêtnem obchodzi³a 50 &ndash;lecie swojego istnienia i z tej
okazji spo³eczeñstwo ufundowa³o sztandar, który w 1994 roku zosta³ odznaczony srebrnym medalem i uroczy¶cie
po¶wiêcony. W latach 1992-1994 przeprowadzono tak¿e remont remizy. Od 1994 roku jednostka Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Po¶wiêtnem dzia³a w krajowym systemie ratowniczo &ndash; ga¶niczym oraz uczestniczy w ¶rednio 20
po¿arach rocznie. W 2004 roku jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Po¶wiêtnem otrzyma³a od Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej samochód marki Polonez a w 2005 roku samochód marki Jelcz od Jednostki
Ratowniczo &ndash; Ga¶niczej w £apach. W 2006 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Po¶wiêtnem obchodzi 80
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&ndash;lecie swojego istnienia i liczy 34 cz³onków. Oprócz wyjazdów do po¿arów i innych zdarzeñ losowych, stra¿acy
corocznie organizuj± gminne zawody sportowo &ndash; po¿arnicze, które gromadz± t³umy mieszkañców oraz prowadz±
pokazy i pogadanki z zakresu s³u¿by po¿arniczej dla dzieci z miejscowej szko³y. Od 2004 roku OSP w Po¶wiêtnem
mie¶ci siê w wyremontowanym budynku.
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