
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudniku Małym. 
 

,,Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest 
doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której 
sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy 
się posłuchu i karności do swojej władzy przez niego 
samego wybranej, pogłębia w swym sercu uczucie 
obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi 
symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i 
państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły 
moralnej” ( z myśli Bolesława Chomicza wygłaszanych 
na Zjeździe Zjednoczeniowym Ruchu Strażackiego w 
1921r.). Następnie głosił Bolesław Chomicz ,, Na 
gruncie Ochotniczych Straży Pożarnych wiele zdziałać 
można dobrego w kierunku podniesienia poziomu 
kultury, oświaty i etyki wśród miejscowego 
społeczeństwa.  

Tępienie alkoholizmu jako wroga zdrowego rozsądku, 
krzewienie oświaty i czytelnictwa, jako przyjaciela 
kultury i rozumu, propagowania patriotyzmu, jako 
fundamentu miłości własnego Państwa”  



Ochotniczy Ruch Strażacki był rozbity ( po trzech 
rozbiorach Polski) na dzielnicowe związki: 

-Wielkopolski Związek  Straży Pożarnych 

-Śląski Związek Straży Pożarnych 

-Pomorski Związek Straży Pożarnych 

-Krajowy Związek Straży Pożarnych w Galicji 

-Małopolski Związek Straży Pożarnych 

8 września 1921 r. ORS podjął na I Krajowym Zjeździe 
Zjednoczeniowym  doniosłą Uchwałę o Zjednoczeniu 
się Straży w jeden Ruch pod przewodnictwem 
Bolesława Chomicza. W zjeździe uczestniczyło 3690-ciu 
delegatów z 748 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Niepodległej Ojczyzny.  

Ruch Strażacki dość szybko poszerzał swoje kręgi, już w 
1924r. skupiał 3100 jednostek OST zrzeszających koło 
100 tysięcy strażaków. Idee ruchu strażackiego dość 
szybko przenikały do najdalszych zakątków, tak też w 
ówczesnym Powiecie Łukowskim we wsi Rudnik Mały w 
1927 r. powstała jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Inicjatorem powstania OSP był nauczyciel 
miejscowej szkoły podstawowej p. Stanisław Budzyński.  



Dużym zaangażowanie wykazali się także: 
współzałożyciel ks. Karol Wróbel- prezes, Franciszek 
Kluska- naczelnik, oraz mieszkańcy Franciszek Kozicki, 
Stanisław Reda, Władysław Urbanek, Piotr Kluska, 
Stanisław Jurkowski, Ludwik Jarkowski, Stanisław 
Stosio, który z uwagi na brak w tej miejscowości działki 
pozwolił wybudować na swoim gruncie drewnianą 
remizę strażacką. 

Przeprowadzona w 1955 r. reforma administracyjna 
kraju i powstanie w Seroczynie Gromadzkiej Rady 
Narodowej spowodowało włączenie OSP Rudnik i 
Kochan do jednostki w Seroczynie oraz podział 
miejscowości na Rudnik Duży i Mały.  

Od tego momentu szkoła podstawowa znajdowała się 
w Rudniku Dużym, zaś straż pożarna w Rudniku Małym. 
W 1981r. uznano ówczesny obiekt strażacki za mało 
wystarczający dla potrzeb środowiska Rudnika Małego, 
były przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Seroczynie p. Marian Kluczek wspólnie z mieszkańcami 
wsi wykonali podbudowę pod nowy, większy Dom 
Strażaka. Zaczęto gromadzić fundusze, pracować 
społecznie, co przełożyło się na szybkie ukończenie 
obiektu. 23 sierpnia 1983r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Domu Strażaka podczas zorganizowanego 



Festynu Strażackiego, który na długo został w pamięci 
mieszkańców i przybyłych gości. Budowa Domu 
Strażaka stała się impulsem do podejmowania 
podobnych działań na terenie całej gminy Wodynie. 
Zaczęto remontować, odbudowywać zniszczone 
obiekty- podjęto wówczas wiele spontanicznych działań 
na rzecz OSP.  

W 2002r. jednostka zakupiła samochód Żuk, który 
przystosowała do celów przeciwpożarowych( obecnie 
wóz znajduje się w OSP w Łomnicy). 

Po latach kolejnych przemian w naszym kraju w dniu 
01.05.2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i 
utworzyły się nowe możliwości pozyskania funduszy na 
rozbudowę obiektów użyteczności publicznej.  

Po odejściu na wieczną wartę prezesa OSP w Rudniku 
Małym pojawił się młody, ambitny, pomysłowy- 
Jarosław Jaszczak, który objął prezesurę . Jednostka 
prężnie uczestniczy w działaniach ratowniczych, 
szkoleniach i ćwiczeniach, zawodach sportowo- 
pożarniczych oraz prowadzi działalność promocyjną. Na 
jednym z walnych zebrań członków OSP postanowiono 
wybudować garaże i przekształcić Dom Strażaka na 
świetlicę środowiskową, która stanowiła dobre 
zaplecze do organizowania życia kulturalnego. Piękny 



obiekt w Rudniku Małym stał się ,,oczkiem w głowie” 
dla jej mieszkańców. 

Z okazji 90-lecia OSP w Rudniku Małym, podczas 
uroczystości św. Floriana Ochotnicza Straż Pożarna 
zaprezentuje własny sztandar jednostki.  

 

Obecnie jednostka posiada dwa samochody strażackie: 
Mercedes Daimler Benz-wóz do wyjazdów bojowych, 
ma także za zadanie odśnieżanie dróg leżących w 
gminie Wodynie oraz  Renault Midliner- dobrze 
wyposażony wóz ratowniczo-gaśniczy oraz stosowną 
ilość sprzętu przeciwpożarowego. Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym swoim 
działaniem obejmuje krańcowe tereny gminy Wodynie.  

W szeregi OSP chętnie wstępują młode osoby. 
Jednostka, której prezesem jest p. Zbigniew Jaszczak- w 
wyniku pracowitości i zaangażowaniu cały czas się 
modernizuje i odnosi ogromne sukcesy. 

H.W. 


