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PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

plebiscyt

KUPON DO GŁOSOWANIA 
W PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZĄ 

JEDNOSTKĘ OSP 
NA ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Nazwa jednostki OSP na którą oddawany jest głos

W plebiscycie biorą udział 
następujące jednostki osp: 

GMINA ALWERNIA: OSP Alwernia, OSP Brodła, OSP Grojec, OSP Regulice, OSP Kwaczała; GMINA BA-
BICE: OSP Babice, OSP Jankowice, OSP Mętków, OSP Rozkochów, OSP Zagórze; GMINA CHEŁMEK: OSP 
Chełmek, OSP Bobrek, OSP Gorzów; GMINA CHRZANÓW: OSP Balin, OSP Chrzanów, OSP Luszowice, 
OSP Płaza, OSP Pogorzyce; GMINA KRZESZOWICE: OSP Krzeszowice, OSP Czatkowice, OSP Tenczynek, 
OSP Wola Filipowska, OSP Czerna, OSP Nowa Góra, OSP Nawojowa Góra, OSP Miękinia, OSP Zalas, 
OSP Paczółtowice, OSP Siedlec, OSP Rudno, OSP Sanka, OSP Ostrężnica, OSP Dębnik, OSP Żbik; GMINA 
LIBIĄŻ: OSP Gromiec, OSP Libiąż, OSP Moczydło, OSP Żarki; GMINA TRZEBINIA: OSP Bolęcin, OSP Du-
lowa, OSP Lgota, OSP Młoszowa, OSP Myślachowice, OSP Płoki, OSP Psary, OSP Siersza, OSP Trzebinia

Głos na wybraną jednostkę osp 
można oddać na drukowanym obok kuponie 
i przynieść go lub wysłać do redakcji „przełomu” 
w trzebini (ul. długa 53) lub w chrzanowie (ul. 29 listopada 1/3). 

Głosowanie potrwa do połowy grudnia!

osp Chełmek

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku
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Pożary, wypadki, podtopienia, 
wichury, a nawet powodzie. 
Druhowie z Chełmka około 60 
razy wyjeżdżają każdego roku 
do akcji.

- Oczywiście jeździmy także, by 
zdejmować koty z drzew. Nie zda-
rzają się takie interwencje często, ale 
raz w roku zawsze ratujemy jakiegoś 
czworonoga – przyznaje Krzysztof 
Gąska, prezes OSP Chełmek. Jeszcze 
kilka lat temu sam jeździł do akcji. 
Teraz nie puszcza go już wiek. Prze-
kroczył magiczne 65 lat. Z 20-osobo-
wej grupy ratunkowej regularnie na 
pomoc rusza 11 osób. Najmłodszy ma 
19 lat, najstarszy 61.

Gąska przyznaje, że czasami do-
skwiera jednostce fakt, że nie wszy-
scy pracodawcy chcą zwalniać pę-
dzących na ratunek druhów, szcze-
gólnie kierowców. Nie może się jed-
nak przebić ze swoim pomysłem, by 
ratownicy byli zatrudnieni w spółce 
komunalnej, a co za tym idzie - dys-
pozycyjni. Przegrywa z prawami wol-
nego rynku.

Z ostatnich poważniejszych ak-
cji pamięta pożar przy ulicy Ofiar Fa-
szyzmu w Chełmku, powódź w 2010 
roku oraz dzień, kiedy szalały burze, 
a pioruny uderzyły w okolicach zbior-
nika Gamrot, w zakład firmy VG Pol-
ska i w zabudowę w okolicach ulicy 
Leśnej.

- Ostatnio też pomagaliśmy in-
nym służbom w czynnościach. Gdy 
pod pociągiem zginął młody miesz-
kaniec Chełmka, oświetlaliśmy teren. 
Choć jesteśmy dobrze wyposażoną 
jednostką, przy tej okazji okazało się, 
że jest jeszcze potrzeba zorganizowa-
nia przenośnego oświetlenia. Światła 
zainstalowane na samochodach nie 
sięgały miejsca zdarzenia – przyzna-
je Gąska, który prezesem OSP Cheł-
mek jest trzecią kadencję, od 2006 ro-
ku. Wcześniej przez osiem lat był wi-
ceprezesem. W straży działa od 1981 
roku. 

Ponadto ochotnicy z Chełmka 
uczestniczą w gminnych imprezach 
okolicznościowych, charytatywnych, 
organizują zajęcia taneczne czy aero-
biku, oraz szkolą młodzież. Jako jedni 
z nielicznych upamiętniają też każde-
go roku poległych za Chełmek w bi-
twie 3 września 1939 roku.

Współpracują z Towarzystwem 
Krzewienia Tradycji Kawalerii Pol-
skiej w Chrzanowie, organizując 
m.in. rajd konny trasą ucieczki rot-
mistrza Witolda Pileckiego z Oświę-
cimia do Alwerni. W tym roku plano-
wany jest on na 29 kwietnia. 

Sztandarem jednostki jest druży-
na piłki halowej. W tym roku po raz 
ósmy wzięła udział w finale ogólno-
polskiego turnieju ochotników. Zaję-
ła piąte miejsce.

Ostatnio druhowie nie przebi-
li się w osiedlowym budżecie oby-
watelskim ze swoim pomysłem obję-
cia monitoringiem całego terenu wo-
kół remizy i Domu Pamięci Baty, ale 
nie spoczywają na laurach. Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, że zdo-
będą pieniądze na tę inwestycję z wo-
jewódzkiego programu Małopolskie 
Remizy. Przy tej okazji udostępnią 
też ogółowi społeczeństwa defibry-
lator.

Strażacy z Chełmka są ponadto 
jedną z nielicznych jednostek ochot-
niczych prowadzących własną, zare-
jestrowaną od 2012 roku, działalność 
gospodarczą: szkolą z BHP i pierw-
szej pomocy, usuwają gniazda owa-
dów czy dokonują przeglądu sprzętu 
pożarniczego, w tym hydrantów.

Tadeusz Jachnicki

Sprzętu 
im nie 
brakuje

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku istnieje od 125 lat. Początki jej działalności przypada-
ją na czasy zaboru austriackiego – rok 1892.

W latach 1892 – 1896 zbudowano pierwszą remizę i wyposażono ją w prymitywny sprzęt - beczkowóz 
drewniany na dwóch kołach, ciągnięty przez parę koni, bosaki oraz konwie do czerpania wody i gaszenia 
ognia. 
W roku 1900 zakupiono pierwszą pompę ręczną, tzw. sikawkę. 
Z kolei lata 1934 – 1935 to rozwój OSP. Jednostka nie tylko uczestniczy w gaszeniu pożarów, ale także 
w uroczystościach państwowych i kościelnych. 
3 i 4 września 1939 roku trwa bitwa o przeprawę mostową na Przemszy. Zniszczeniu ulega znaczna część 
dzielnicy Chełmka, ulokowanej nad rzeką, w tym remiza OSP i Dom Gminny, gdzie zdeponowane były 
wszystkie dokumenty strażackie. 
W latach 1939 – 1945 działalność OSP jest zawieszona. Okupant niemiecki nie wyraził zgody na jej funk-
cjonowanie, a ocalały z pożogi wojennej sprzęt przekazany został do Dębu. Ochronę przeciwpożarową 
Chełmka sprawowała straż fabryczna, pod dowództwem niemieckiego komendanta.
W 1945 r. OSP w Chełmku została reaktywowana. Druhowie zaczęli zbierać poniemiecki sprzęt pożarni-
czy. Zaczyna działać zarząd i organizuje strażaków do zadań ratowniczych. 
W latach 1946 – 1955 strażacy organizują festyny, by zbierać podczas nich pieniądze na zakup sprzętu. 
Otrzymują od urzędu gminnego pomieszczenie garażowe na prywatnej posesji na tymczasową remizę. 
Zakupują platformę konną i uczestniczą w akcjach gaszenia pożarów.
W 1959 r. kupują pierwszy samochód - dodge z demobilu wojskowego. Przystosowują go jako wóz stra-
żacki i do przewozu sprzętu i ludzi.
W latach 1962 – 1972 budują dwa baseny przeciwpożarowe oraz własną remizę. Wchodzą też w posiada-
nie motopompy Polonia PO 3 E i samochodu pożarniczego Star 21 typ GSBM. W 1967 roku obchodzą swój 
pierwszy jubileusz, 75-lecie istnienia OSP.
Równocześnie w tym samym czasie uczestniczą w poważnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, takich jak: 
pożary domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych w Chełmku, Bobrku, Żarkach, Gromcu, Gorzo-
wie czy Kosówkach. Walczą też z powodzią w Gorzowie.
W 1961 roku uczestniczą w gaszeniu pożaru Rafinerii Nafty Trzebinia. Trzy lata później w ratowaniu po-
szkodowanych w katastrofie kolejowej na linii Libiąż – Chełmek.
W dniach 27-29 czerwca 1971 roku biorą udział w gaszeniu pożaru Rafinerii Nafty Czechowice-Dziedzi-
ce.
W latach 1972 -1998 trwa powiększanie pomieszczeń remizy przez dobudowanie części socjalnej. Jed-
nocześnie przeprowadzane jest wykonanie nowego wystroju, remont dachu, wymiana okien, wymiana 
samochodu pożarniczego oraz zabiegi o nowy sztandar i uznanie jubileuszu 105-lecia OSP.
Równocześnie druhowie wyjeżdżają na akcje ratowniczo-gaśnicze, do zabudowań gospodarczych, łąk 
i lasów, oraz w 1992 roku do pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej.
W roku 1999 obchodzony jest jubileusz 105–lecia, połączony z otrzymaniem nowego sztandaru i poświę-
cenia go w kościele NMP Królowej Polski.
Lata 2000 – 2006. Trwają zabiegi o wybudowanie nowej remizy. Strażacy wzbogacają się także o dwa 
nowe samochody - ford transit i iveco. Równocześnie trwa budowa nowej remizy w Domu Pamięci To-
masza Baty. Jej oddanie do użytku 17 czerwca 2007 roku jest świętem nie tylko strażaków, ale i całego 
Chełmka. W roku 2004 jednostka zostaje włączona do KSRG jako S 2.
Od 2007 r. kontynuowana jest w pełni rozwinięta działalność, zarówno przeciwpożarowa, jak i sportowa, 
społeczna, prewencyjna i praca z młodzieżą, na polu zarówno przeciwpożarowym, jak i patriotycznym.

Z HISTORII OSP CHEŁMEK

Zarząd OSP Chełmek :
Krzysztof Gąska – prezes, Stanisław Smoleń – wiceprezes i naczelnik, Tomasz Gondzik – drugi 
wiceprezes, Tomasz Gembołyś – zastępca naczelnika, Włodzimierz Świdergoł – skarbnik, Ro-
man Witkowski – sekretarz i kronikarz, Marcin Kołaciak – gospodarz, Jerzy Figa – członek. 

Komisja Rewizyjna: 
Stanisław Klaja – przewodniczący, Sławomir Morys – sekretarz, Andrzej Skrzypiński – członek.

Członkowie zwyczajni: 
Maria Brombosz, Danuta Butryn, Stanisław Fyda, Tomasz Figa, Joanna Gąska, Justy-
na Gąska, Krzysztof Gąska, Radosław Gąska, Ewa Gołba, Sylwia Gembołyś, Tomasz 
Gembołyś, Robert Gondzik, Tomasz Gondzik, Ewa Gwóźdź Grzegorz Handzlik, An-
drzej Jałowy, Leon Jędrusik, Henryk Jędrusik, Piotr Jugas, Krzysztof Kaleta, Barbara 
Kita, Stanisław Klaja, Krzysztof Kobyłczyk, Marcin Kołaciak, Agnieszka Koźmin, Krzysz-
tof Mączak, Miłosz Madeja, Wioletta Matysik, Sebastian Marchlewski, Marek Michalski, 
Sławomir Morys, Lesław Oleksy, Andrzej Postupalski, Michał Postupalski, Zbigniew 
Pusz, Marek Reguła, Piotr Rożnowski, Jakub Rożnowski, Tomasz Rożnowski, Rafał 
Ryczek, Skrzypiński Andrzej, Józef Słonina, Zbigniew Słonina, Dawid Smoleń, Natalia 
Smoleń, Krystian Smoleń, Stanisław Smoleń, Marek Sowa, Adam Stokłosa, Mateusz 
Szweda, Ignacy Świdergał, Włodzimierz Świdergał, Krzysztof Tokarski, Jerzy Toporek, 
Marcin Toporek, Leszek Urzędowski, Andrzej Witkowski, Grzegorz Witkowski, Krzysztof 
Witkowski, Katarzyna Wolna, Robert Wtulich, Zając Justyna, Katarzyna Żołda.

Członkowie wspierający: 
Janusz Klimczak, Marek Maciaszek, Henryk Pisarek, Leonard Postupalski.

Drużyna Młodzieżowa: 
Miłosz Jaśko, Piotr Kołodziej, Tomasz Kulczyk, Tobiasz Tkacz, Bartłomiej Wyka, Piotr 
Zieliński, Konrad Matysik.

Członkowie honorowi: 
Jerzy Figa, Marian Grygiel, Józef Jędrusik, Józef Krawczyk, Antoni Piwowarczyk, An-
drzej Saternus, Alojzy Strączek, Emanuel Sworzeń, Roman Witkowski.

OSP Chełmek tworzą

Średni samochód pożarniczy VOLVO, lekki sam. pożarniczy IVECO - z hydraulicznym 
sprzętem do ratownictwa drogowego, lekki sam. pożarniczy FORD, pompa szlamowa 
NT 30, pompa TOCHATSU, aparaty oddechowe z czujnikami bezruchu - 6 kpl, pompa 
szlamowa NT 40, pompa NIAGARA, wentylator oddymiający KOBRA, pilarka STHIL 
MS 650, piła do betonu i stali, nożyce do cięcia stali, defibrylator, fantomy do ćwiczeń 
ratownictwa I pomocy ( dorosły i dziecko), kombinezony przeciw szerszeniom - 2 kpl, 
środki łączności (radiotelefony nasobne, w sam., stacja w remizie), środki ochrony oso-
bistej (hełmy, ubrania i obuwie strażackie, rękawice itp.), sprzęt ratowniczy (węże, zbior-
nik wodny, prądownice, latarki, tuba-megafon, hydronetki plecakowe itp.).

WYPOSAŻENIE OSP CHEŁMEK


