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W tym roku miasto Szadek uroczy cie wi towa  b dzie 110 rocznic  
zało enia Ochotniczej Sta y Ogniowej1. Bezpo rednim powodem powołania 
jednostki były dwa katastrofalne po ary, jakie nawiedziły miejscowo  w 1890  
i 1893 r2. W wyniku pierwszej po ogi zniszczeniu uległa cała zabudowa ulicy 
prowadz cej do Zdu skiej Woli oraz połowa budynków zlokalizowanych przy 
szadkowskim rynku – ł cznie spłon ło 50 domów mieszkalnych i 100 zabu-
dowa  gospodarczych. Szybkiemu rozprzestrzenianiu si  ognia sprzyjała 
wzniesiona z drewna i kryta strzech  lub gontem zabudowa. Dzi ki pomocy 
Ochotniczej Stra y Ogniowej ze Zdu skiej Woli oraz padaj cemu wówczas 
ulewnemu deszczowi, miejscowo  nie została na szcz cie doszcz tnie spalona. 
Drugi po ar przyniósł, co prawda, mniej dotkliwe straty – z 24 domów pozostały 
zgliszcza, jednak to wła nie przes dziło o podj ciu intensywnych stara  na rzecz 
zało enia własnej jednostki ga niczej. Tym bardziej, e do walki z kolejn  
po og  nie przybyła wezwana na pomoc stra  ze Zdu skiej Woli.  

Starania o zało enie jednostki ogniowej w Szadku napotykały wiele 
przeszkód. Najwa niejsz  z nich była niech  ówczesnych władz do wszelkich 
zwi zków i stowarzysze , które skrycie mogłyby propagowa  patriotyczn  
postaw  i krzewi  polskie obyczaje. Nale y pami ta , i  ówcze nie tutejsze 
ziemie znajdowały si  w granicach Królestwa Polskiego. W ramach represji 
carskich za aktywne uczestnictwo mieszka ców w walkach narodowo-
wyzwole czych, Szadek, podobnie jak wiele innych miast i miasteczek Polski 

rodkowej, utracił w 1870 r. prawa miejskie. Do połowy lat dziewi dziesi tych 
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Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. 

1 Jubileusz przypadł na 2006 r., ostatecznie zadecydowano jednak o przesuni ciu terminu jego 
obchodów na bie cy rok. 

2 W ci gu swojej długiej historii Szadek był wielokrotnie nawiedzany przez kl ski po arów. 
Szczególnie dotkliwe skutki przyniosły po ogi z lat pi dziesi tych XVI i XVII w. 
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XIX w. nie było realnej szansy na uzyskanie zgody na utworzenie jednostki 
przeciwpo arowej – stra e ogniowe postrzegane były jako potencjalne, dobrze 
zorganizowane i wyszkolone siły oporu, gotowe do wyst pienia przeciw zaborcy 
w ewentualnym konflikcie zbrojnym. Dopiero zmiana władz administracyjnych 
w Warszawie po 1894 r. przyniosła złagodzenie tej postawy.  

Oficjalny wniosek o zezwolenie na utworzenie ochotniczej jednostki 
przeciwpo arowej wystosowany został w kwietniu 1895 r. Pro ba, z zał czonym 
statutem maj cego powsta  towarzystwa oraz wykazem ju  posiadanego  
w Szadku sprz tu ga niczego, skierowana została do gubernatora ziemi kaliskiej. 
Władze odniosły si  do wspomnianego wniosku pozytywnie, jednak e za dały 
dokonania zmian w statucie organizacji. Miały one na celu znaczne ograniczenie 
swobody działania towarzystwa ochotniczej stra y po arnej. Szczególnie istotny 
był zapis w paragrafie 46, w którym pojawiło si  zdanie: Oprócz tego 
gubernator ma prawo zamkn  towarzystwo na zawsze, kiedy uzna to za 
konieczne, po otrzymaniu wiadomo ci o panuj cym w towarzystwie bałaganie 
lub na skutek naruszenia postanowie  statutu3.  

Dwa lata pó niej, w 1898 r., wprowadzony został dla stra y ogniowych nowy 
statut, który musiał by  przyj ty równie  przez towarzystwo szadkowskie.  

W skład Towarzystwa Ochotniczej Stra y Ogniowej w osadzie Szadek 
wchodzili członkowie czynni, tj. osoby aktywnie gasz ce po ary, oraz 
wspieraj cy – finansuj cy towarzystwo rocznymi składkami4. Do ko ca 
pierwszego dziesi ciolecia XX w. liczba członków czynnych wahała si  w 
granicach 60–65 osób, natomiast osób wspieraj cych – od 20 do 56. Dru yna 
(fot.1) składała si  z pi ciu oddziałów: toporników (zapobiegaj cego 
rozprzestrzenianiu si  ognia na s siednie obiekty), sikawkowego (gasz cego 
ogie ), ratunkowego (wynosz cego z po ogi mienie ruchome oraz ywy 
inwentarz), ochronnego (zabezpieczaj cego uratowane mienie przed kradzie )  
i najliczniejszego – wodnego (dostarczaj cego wod  do sikawek). 

Walk  z po arami czynnie zajmowali si  miejscowi rzemie lnicy, kupcy oraz 
drobni przedsi biorcy, podnosz cy swoje umiej tno ci podczas systema-
tycznych wicze , rozpoczynaj cych si  wiosn  i trwaj cych do wczesnej 
jesieni. W obawie przed militarnym wyszkoleniem stra aków władze zaborcze 
nakazały, aby zbiórki wiczebne odbywały si  za zgod  naczelnika stra y 
ziemskiej, a same manewry były kontrolowane przez ówczesn  policj . 
Funkcjonowanie stra y ogniowej wybitnie podniosło poziom bezpiecze stwa 
mieszka ców Szadku. Od chwili jej powołania nie powtórzyły si  ju  tragiczne 
incydenty, które miały miejsce latach 1890 i 1893. Równie  okoliczne 

                                                 
3 T. Olejnik, Ochotnicza Stra  Po arna w Szadku 1896–1996. Zarys monograficzny, Sieradz 

1996. 
4 Na ówczesne wyposa enie jednostki ga niczej składały si : 4 drabiny, 3 r czne pompki oraz 

5 beczek.  
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miejscowo ci skorzystały na powołaniu jednostki ga niczej, której członkowie 
niejednokrotnie brali udział w walkach z po arami wybuchaj cymi na ich 
terenie. 

 

 
Fot. 1. Dru yna Ochotniczej Stra y Po arnej w Szadku (ok. 1912 r.) 

ródło: Kronika OSP w Szadku 
 

Jak wi kszo  organizacji, utrzymuj cych si  jedynie ze składek człon-
kowskich, równie  i szadkowskie towarzystwo stra y ogniowej borykało si   
z problemami natury finansowej. Nie do , e jednostka miała niskie przychody, 
to jeszcze po wł czeniu w 1898 r. w struktur  Cesarsko-Rosyjskiego 
Towarzystwa Po arniczego była zobowi zana do wnoszenia na jego rzecz 
stosunkowo wysokiej składki rocznej. Aby wspomóc niewielki bud et, 
szadkowscy druhowie organizowali bale i zabawy taneczne. Szczególnymi 
wydarzeniami w lokalnym yciu społecznym były organizowane w szadko-
wickim lesie majówki, a tak e wystawione amatorskie przedstawienia teatralne.  

Wybuch I wojny witowej oznaczał dla szadkowskiej jednostki nowe 
trudno ci. Naje d cy zawłaszczyli m. in. sztandar towarzystwa, ufundowany  
z dobrowolnych składek mieszka ców osady. Stra acy, mimo niesprzyjaj cych 
okoliczno ci, aktywnie działali nie tylko w ramach statutowych obowi zków, ale 
równie  propagowali wiadomo  narodow . To z ich inicjatywy w podniosły 
sposób obchodzono rocznice wydarze  wa nych dla Polaków. Widoczn  do 
dnia dzisiejszego spu cizn  jednej z takich uroczysto ci, po wi conej 100 ro-
cznicy mierci Tadeusza Ko ciuszki, jest pami tkowy d b, rosn cy przy  
ul. Glinianki. Ochotnicza Stra  Ogniowa odegrała istotn  rol  na rzecz 
niepodległej Polski. To pod jej skrzydłami schronienie znale li członkowie 
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zdelegalizowanej Polskiej Organizacji Wojskowej, to jej druhowie zaci gali si  
do Legionów Józefa Piłsudskiego, by jesieni  1918 r. bra  udział w wyzwoleniu 
miejscowo ci, kład c kres funkcjonowaniu posterunku niemieckiej andarmerii 
w Szadku. 

Okres mi dzywojenny był dla Szadku bardzo pomy lny. Najwa niejszym 
wydarzeniem stało si  oczywi cie odzyskanie w 1919 r. praw miejskich. Od tej 
chwili rozpocz ł si  powolny proces d wigania si  z upadku, spowodowanego 
represyjn  polityk  zaborcz . Jest to tak e czas rozwoju dla szadkowskiej 
jednostki ogniowej. Priorytetem stało si  wzniesienie nowej stra nicy 
przeciwpo arowej, gdy  dotychczasowe miejsce składowania sprz tu 
ga niczego – stara, drewniana szopa, zupełnie nie odpowiadało potrzebom 
jednostki. Remiza została zlokalizowana na podarowanej przez miasto działce, 
zwanej „Glinianki”, tu  przed zakr tem drogi, prowadz cej do Łodzi (dzisiejsza 
ul. Glinianki). Władze Szadku udzieliły równie  stra y pomocy w postaci 
finansowej oraz materiałowej (drewno na budow ). Pokrycie kosztów inwestycji 
mo liwe było tak e dzi ki społecznym składkom, pochodz cym z publicznych 
kwest oraz biletów na organizowane przez towarzystwo imprezy kulturalne.  

Budowa siedziby stra y ogniowej – dwukondygnacyjnego obiektu  
o interesuj cej formie architektonicznej (fot. 2), została uko czona w 1923 r.  

 

 
Fot. 2. Mi dzywojenna stra nica OSP w Szadku (ok. 1935 r.) 

ródło: Kronika OSP w Szadku 
 
W nowym obiekcie stra y na parterze mie ciły si  dwa boksy, warsztat oraz 

mieszkanie gospodarza, na pi trze za – sala widowiskowa ze scen , kuchnia 
oraz pomieszczenie bufetowe. Władze miejskie nadal wspierały jednostk , 
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dzi ki czemu wybrukowano podjazd do remizy5, a tak e podj to decyzj  o zlo-
kalizowaniu w centrum Szadku zbiornika wodnego do celów ga niczych, gdy  
zarówno w mie cie, jak i w jego najbli szym s siedztwie nie było mo liwe 
pozyskanie dostatecznej ilo ci wody do walki z ewentualnymi po arami. Uro-
czystego przekazania budynku stra y po arnej dokonano najprawdopodobniej  
w 1925 r. Plac przed remiz  nazwany został imieniem Tadeusza Ko ciuszki.  

Interesuj cym epizodem z dziejów szadkowskiej stra y po arnej było 
funkcjonowanie w latach 1932–1939 dru yny samarytanek (fot. 3). W jej skład 
wchodziły kobiety prze wiczone w obsłudze sprz tu przeciwpo arowego, 
jednak e ich główna rola polegała na udzielaniu pomocy sanitarnej poszko-
dowanym w wyniku kl sk ywiołowych oraz ofiarom działa  wojennych. Jedn  
z wielu zasług dru yny e skiej było propagowanie kultury. Samarytanki 
o ywiały ycie lokalnej społeczno ci kontynuuj c tradycj  wystawiania przed-
stawie  teatru amatorskiego.  

 

 
Fot. 3. Dru yna szadkowskich samarytanek podczas wicze   

ze sprz tem ga niczym (ok. 1932 r.) 
ródło: T. Olejnik, 1996 

                                                 
5 Ówcze nie stra  ogniowa do transportu sprz tu przeciwpo arowego wykorzystywała sił  

poci gow  koni. Jednostka w Szadku, nie b d c w posiadaniu tych zwierz t, posiłkowała si  
inwentarzem wypo yczanym na czas akcji ga niczej od okolicznych gospodarzy, którzy robili to 
niech tnie. Skłoniło to stra aków do skierowania do Zarz du Miejskiego wniosku o wskazanie 
osób zobowi zanych do wspierania jednostki w tej materii. Pierwszy samochód zakupiony został 
dopiero w 1937 r. Jednostka ogniowa wzbogaciła si  wkrótce tak e o autocystern . Te dwa 
nabytki, ł cznie z zakupion  w 1931 r. motopomp , poprawiły bezpiecze stwo nie tylko w mie-
cie, ale dzi ki usprawnieniu mo liwo ci przemieszczania si  – tak e w okolicznych wsiach. 
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Okres II wojny wiatowej w dziejach szadkowskiej jednostki ogniowej 
ponownie przyczynił si  do jej regresu. Pojawienie si  w mie cie w 1939 r. 
niemieckiego okupanta było równoznaczne z rozwi zaniem wszelkich oficjal-
nych polskich organizacji i stowarzysze , w tym i stra y po arnej. Na jej 
miejsce powołany został, licz cy od 20 do 30 osób, oddział tzw. Feuerwehr, 
kierowany przez Niemców lub volksdeutschów.  

Reaktywacja organizacji nast piła tu  po opuszczeniu przez agresora ziemi 
szadkowskiej, tj. na pocz tku lutego 1945 r. Stra acy musieli niestety stawi  
czoła nie tylko spustoszeniom poczynionym przez Niemców, ale tak e dewasta-
cji spowodowanej przez przebywaj cych w mie cie ołnierzy Armii Czerwonej. 
Najwi ksze straty zwi zane były oczywi cie ze sprz tem ga niczym, szczegól-
nie z pojazdami mechanicznymi.  

Po zako czeniu działa  wojennych po raz kolejny nast pił okres 
odbudowywania struktur stra y ogniowej i doposa ania w sprz t ga niczy, 
czemu towarzyszyło wznowienie działalno ci kulturalnej. Ponownie dało o sobie 
zna  Koło Dramatyczne oraz zało ona prawdopodobnie ju  w 1901 r. orkiestra. 
W 1946 r. powołano do ycia Stra acki Klub Sportowy.  

Przed szadkowskimi stra akami pojawił si  wkrótce nowy problem – na 
skutek osiadania na podmokłym gruncie, mury dotychczasowej siedziby 
jednostki zacz ły p ka . W 1958 r., przy wsparciu lokalnej społeczno ci, 
rozpocz to budow  nowej remizy. Od chwili rozpocz cia inwestycji do 
uroczystego oddania jej do u ytku min ło siedem lat. Dalsze lata w historii 
stra y ogniowej w Szadku wi zały si  z doposa eniem i modernizacj  sprz tu 
ga niczego, w tym szczególnie wozów bojowych. Dzi ki wci  unowocze nia-
nemu wyposa eniu oraz dobremu przygotowaniu stra acy mogli odnosi   
w walce z ogniem coraz wi ksze sukcesy. 

Niezwykle wa ne wydarzenie miało miejsce w 1995 r., kiedy omawiana 
jednostka została wł czona w struktur  Krajowego Systemu Ratowniczo-
Ga niczego. Stra acy zostali zobowi zani nie tylko do prowadzenia działa   
w ramach gaszenia po arów oraz ratownictwa technicznego i chemiczno-
ekologicznego6 na obszarze miasta, ale tak e na okolicznych terenach. Dzi ki 
dofinansowaniu z KSRG stra acy w Szadku zmodernizowali i nabyli kolejne 
urz dzenia ratunkowo-ga nicze7. 

                                                 
6 Pocz tkowo ten zintegrowany system zakładał walk  z po arami i innymi kl skami ywio-

łowymi oraz ratownictwo techniczne i chemiczne. W 1997 r. wł czono w ramy jego działania 
tak e ratownictwo ekologiczne oraz medyczne. W strukturze KSRG funkcjonuj  jednostki 
zawodowych,  ochotniczych i zakładowych stra y po arnych, szpitale oraz inne, specjalistyczne 
jednostki ratownicze. 

7 Jednostka OSP w Szadku dysponuje obecnie trzema ci kimi samochodami bojowymi – 
dwoma jelczami ze zbiornikami na wod  o pojemno ci 6 m3 i autopomp  o wydajno ci 3200 l/min 
oraz starem 244 ze zbiornikiem 2,5 m3 oraz autopomp  o wydajno ci 1600 l/min. 
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W maju 1996 r. OSP w Szadku hucznie obchodziła 100-lecie istnienia. Przed 
oficjalnymi uroczysto ciami w remizie przeprowadzono szereg prac remonto-
wych – dokonano konserwacji pokrycia dachowego, elewacje zewn trzne pokry-
to szlachetnym tynkiem, pomalowane zostały ciany wewn trz budynku, 
wymieniono podłogi w sali widowiskowej, wzniesiono zadaszone podium dla 
orkiestr oraz ogrodzono plac. W ramach obchodów jubileuszu zorganizowano 
wystaw  filatelistyczn , prezentacj  dawnego sprz tu i umundurowania 
stra ackiego, odbył si  przegl d 16 stra ackich orkiestr, odznaczono te  
zasłu onych druhów oraz sztandar jednostki, a na zako czenie urz dzono na 
boisku sportowym festyn z pokazem stra ackiego sprz tu i wyst pami zespołu 
pie ni i ta ca z Łowicza. Pami tk  po tych wydarzeniach jest umieszczona na 
budynku OSP tablica. 

W bie cym roku, 9 wrze nia druhowie wi towali 110-lecie istnienia 
jednostki. Uroczysto ci oficjalnie zainaugurowała msza w. w szadkowskiej 
kolegiacie, po której stra acy, w tym reprezentanci okolicznych jednostek,  
oraz orkiestra przemaszerowali ulicami miasta pod remiz  (fot. 4).  

 

 
Fot. 4. Przemarsz druhów OSP podczas obchodów 110 jubileuszu jednostki 

ródło: I. Pielesiak 
 

Kolejnym punktem programu było powitanie go ci, okoliczno ciowe 
przemówienia, yczenia i podzi kowania oraz nadanie odznacze  za zasługi dla 
po arnictwa oraz za wysług  lat. Przybyli na uroczysto  mogli podziwia  
defilad  pododdziałów, a nast pnie wpisa  si  do pami tkowej ksi gi.  
Na zako czenie odbyły si  wyst py muzyczne zaproszonych artystów. 
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Obecnie omawiana jednostka liczy ponad 100 członków. Szadkowscy 
stra acy przywrócili do ycia dru yn  młodzie ow , której nastoletni działacze 
wdra ani s  do zada  ratowniczych. Stra acy OSP w Szadku mog  pochwali  
si  licznymi trofeami zdobytymi w gminnych i powiatowych zawodach 
stra ackich.  

Oprócz spełniania podstawowych zada , szadkowska OSP do dnia dzisiej-
szego pełni wa n  rol  w yciu społecznym i kulturalnym miasta. Stra acy bior  
udział w obchodach uroczysto ci wa nych dla miasta i lokalnej społeczno ci, 
honorowo oddaj  krew, organizuj  loterie fantowe. Jednak pierwszoplanowe 
znaczenie w tej dziedzinie odgrywa wspomniana ju  orkiestra d ta. Ju  u zarania 
swych dziejów, mimo trudno ci zwi zanych z polityk  ówczesnego zaborcy, 
formacja ta oddanie piel gnowała polsk  kultur , uwzgl dniaj c w swoim 
repertuarze utwory o patriotycznym zabarwieniu. Działalno  orkiestry została 
dwukrotnie zawieszona na czas obu wojen wiatowych, podczas których 
stra accy muzycy rozproszyli si , instrumenty za  zostały zarekwirowane b d  
w inny sposób utracone. Obecnie w skład orkiestry wchodzi ok. 30 osób, w tym 
młodzie  i dzieci. Szadkowscy muzycy u wietniaj  swoj  obecno ci  
ró norodne uroczysto ci stra ackie, samorz dowe i ko cielne; bior  tak e udział 
w przegl dach orkiestr d tych. W marcu 2005 r. dali koncert przed sal  plenarn  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Próby stra ackiej orkiestry odbywaj  si  
oczywi cie w szadkowskiej stra nicy.  

Na zako czenie warto jeszcze wspomnie  o samej siedzibie OSP w Szadku8. 
Współcze nie u ytkowany przez OSP obiekt zlokalizowany jest w południowo-
wschodnim fragmencie zabudowanej cz ci miasta (ryc. 1). Ulica Nowe Miasto, 
przy której znajduje si  stra nica, ma korzystne parametry techniczne i jest 
dobrze powi zana z drogami dojazdowymi do okolicznych miejscowo ci, 
umo liwiaj c sprawne wł czenie si  do lokalnego systemu transportowego.  

Działka, na której zlokalizowano stra nic , jest własno ci  gminy Szadek – 
OSP u ytkuje j  w ramach wieczystej dzier awy. Parcela pod remiz  ma 
powierzchni  2088 m2 i kształt zbli ony do prostok ta, dłu szym bokiem 
przylegaj c do ul. Nowomiejskiej. Od wschodu s siaduje z ni  działka nale ca 
do koncernu PKN Orlen, na której od wielu lat funkcjonuje stacja paliw. Teren 
OSP jest cz ciowo ogrodzony prefabrykowanym, a urowym płotem, odgra-
dzaj cym od ci gów pieszych dwa tereny zieleni.  

                                                 
8 Oprócz omawianej dru yny, na terenie gminy Szadek funkcjonuj  jeszcze jednostki 

ochotniczej stra y po arnej z siedzibami w: Kokocicach, Prusinowicach, Borkach Prusinowickich, 
Choszczewie, Łobudzicach, Rzepiszewie, Kobyli Miejskiej, Grzybowie, Boczkach, Sikucinie, 
Kotlinach, Kromolinie, Przatowie, Wilamowie, Tarnówce oraz miejscowo ci Szadkowice-
Ogrodzim.  



Z dziejów Ochotniczej Stra y Po arnej w Szadku 151

Bryła budynku OSP jest do  skomplikowana i dzi ki temu bardziej estety-
czna ni  w przypadku innych stra nic, wybudowanych w okresie gospodarki 
centralnie sterowanej. 

 

0 100 200 300 400 500 km

2

1

Koło

2
1

 
Ryc.1. Lokalizacja dawnej i obecnej stra nicy OSP w Szadku 

ródło: opracowanie autorki 
 

Zasadniczo jest to obiekt dwukondygnacyjny, jednak e w jego północno-
wschodnim naro niku znajduje si  pi ciokondygnacyjna baszta (fot. 5). 
Prostok tne rzuty poszczególnych elewacji nie s  liniami prostymi, co korzy-
stnie przełamuje monotoni  budowli. Dodatkowym urozmaiceniem murowanego 
budynku jest przylegaj cy do niej od wschodu niewielki, zadaszony taras, 
dostawiony do niego w 1996 r. Szadkowska stra nica przeciwpo arowa w prze-
my lany sposób została wyposa ona w dwa rz dy bram gara owych, dzi ki 
czemu wozy bojowe mog  opu ci  stanowiska gara owe wyje d aj c zarówno 
przez frontow , jak i tyln  cz  budynku.  

Istotnym wkładem w popraw  funkcjonalno ci oraz wygl du stra nicy były 
przeprowadzone w latach 2001, 2002 i 2006 prace remontowe, zwi zane  
z wymian  pokrycia dachowego, drzwi wej ciowych, okien oraz podłóg w sali 
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widowiskowej (na miejscu starych, zniszczonych desek pojawił si  bukowy 
parkiet), a tak e urz dzeniem pomieszczenia socjalnego na miejscu dawnej 
hydroforni. Koszty wspomnianych przedsi wzi  poniosła gmina Szadek oraz 
sami stra acy. Na bie cy rok przewidziane jest dodatkowo pokrycie zewn -
trznych elewacji remizy now  powłok  farby.  

 

 

Fot. 5. Współczesna stra nica OSP w Szadku 
ródło: I. Pielesiak 

 
Remiza jest zasilana energi  elektryczn  z linii podziemnej, posiada 

przył cze do sieci wodoci gowej, stra acy maj  równie  bezpo redni dost p do 
wody z hydrantu. Nieczysto ci płynne s  odprowadzane z budynku do sieci 
kanalizacyjnej, co stanowi wyj tek na tle pozostałych baz OSP w gminie. Obiekt 
stra y ogniowej jest ogrzewany z instalacji c.o. oraz podł czony do sieci 
telefonicznej. W gara u zainstalowana jest, wymagana dla jednostek nale cych 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego, a poł czona z komend  powia-
tow  PSP radiostacja, uruchamiaj ca syren  alarmow . 

Oprócz podstawowych funkcji – bojowej oraz organizacyjno-szkoleniowej, 
stra nica jest miejscem organizowania imprez masowych w oparciu o przestron-
n  sal  widowiskow . Dawniej korzystano z niej podczas wi kszych uroczy-
sto ci szkolnych; do dnia dzisiejszego maj  tu miejsce obchody organizowane 
przez Dom Kultury w Szadku oraz tutejsze przedszkole. Druhowie zwyczajowo 
organizuj  dwa bale – sylwestrowy i karnawałowy; wynajmuj  tak e pomie-
szczenia remizy na przyj cia okoliczno ciowe. Usprawnieniu organizacji imprez 
tego typu słu y odpowiednio wyposa ona kuchnia, chłodnia oraz pomieszczenia 
składowe. 
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Ciekawostk  jest, e w stra nicy pojawiła si  równie  funkcja mieszkaniowa. 
Cz  pomieszcze  zajmowana jest przez gospodarza remizy, którego zadaniem 
jest opieka nad bie cym utrzymaniem budynku oraz szybkim udost pnieniu go 
druhom na wypadek alarmu po arowego. 
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