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PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

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 Paczół-
towice, 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 Dulowa, 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 dębnik

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębniku

FO
T.

 K
AT

AR
ZY

N
A 

SZ
YC

H
OW

SK
A,

 Z
 A

RC
H

IW
U

M
 O

SP
 D

ĘB
N

IK

To jedna z najmniejszych 
w gminie Krzeszowice. 
Liczy 17 osób. Działa jednak 
nieprzerwanie od 1953 roku, 
a ochotnicy niejednokrotnie mieli 
okazję wykazać się w zawodach 
pożarniczych.

Do akcji nie wyjeżdżają często, a gdy 
to robią, to zazwyczaj do usuwania po-
walonych wichurami drzew lub płoną-
cych traw.

- Pamiętam jednak, gdy dwa lata te-
mu zapaliła się stodoła we wsi. Byli-
śmy pierwsi, potem dotarły inne jed-
nostki. Prawdopodobnie ktoś podpa-
lił drzwi. Było dość niebezpiecznie, bo 
budynek znajdował się w pobliżu domu. 
Na szczęście udało się go ocalić – wspo-
mina prezes OSP Dębnik Stanisław Sta-
chowski.

Przyznaje, że obecnie niewielu jest 
młodych ludzi chętnych do działań stra-
żackich. Wielu z nich wyprowadziło się 
w inne rejony.

- Dzieci niektórych strażaków wraca-
ją teraz na ojcowiznę. Liczymy, że uda 
się zmobilizować je do wstąpienia w na-
sze szeregi. Dębnik powoli rozrasta się 
pod kątem budowlanym. Sprowadza się 
coraz więcej osób. Może wśród nich też 
znajdą się kiedyś chętni do niesienia po-
mocy. W młodych przecież cała nadzie-
ja – mówi prezes.

Jednostka, choć niewielka, ma swo-
ją remizę. Obecnie jest ona w remon-
cie. Siedzibę mają w niej strażacy, ale 
budynek służy również na spotkania 
sołeckie czy imprezy dla mieszkań-
ców. To tam zapadło wiele ważkich dla 
wsi decyzji i to obok niej na placu nie-
raz bawili się wspólnie miejscowi i ich 
goście. W malowniczym otoczeniu re-
montowany obiekt będzie się ładnie 
prezentował.

- Przede wszystkim będzie nam le-
piej służył – zaznacza prezes.

OSP Dębnik współpracuje zarów-
no z radą sołecką, miejscowym stowa-
rzyszeniem, jak i parafią w Paczółtowi-
cach.

- Wspólnie z panią sołtys organizu-
jemy różne imprezy. Przede wszystkim 
Dzień Dziecka, ale staramy się współ-
pracować także przy innych zabawach. 
Angażujemy się w uroczystości patrio-
tyczne – wylicza Stanisław Stachow-
ski.

OSP Dębnik zawsze bierze udział 
w gminnych zawodach strażackich. 
Bywały czasy, gdy nie mając własnego 
samochodu, ochotnicy wypożyczali au-
to i jeździli ścigać się z innymi druhami.

- To był chyba 1996 rok, gdy poje-
chaliśmy na pace mercedesa Stanisła-
wa Cekiery i zajęliśmy pierwsze miej-
sce w powiatowych zawodach w Prze-
gini. Innym razem musieliśmy brać trak-
tor i podróżować z pompą na przycze-
pie. Ale zawsze było wesoło. Potem, do 
ubiegłego roku, jeździliśmy własnym 
już żukiem, a obecnie lublinem – mówi 
z dumą prezes.

Ma 55 lat i jest jednym z najstar-
szych strażaków, czynnie uczestniczą-
cych w zawodach. W tym roku od Łuka-
sza Smółki, m.in. prezesa zarządu OSP 
w Krzeszowicach, dostał nawet za to na-
grodę w postaci zegara.

Przyznaje, że jako jednostka, po re-
moncie remizy nie będą mieli zbyt wiel-
kich potrzeb. Samochód jest sprawny, 
gabarytowo idealnie mieści się w bu-
dynku.

- Dach już wymieniliśmy parę lat te-
mu. Obecne prace wiele zmienią, ale 
w przyszłości chcielibyśmy jeszcze wy-
remontować tam klatkę schodową i wej-
ście na strych – zapowiada prezes.

Ewa Solak

Są dumni 
ze swojej 
jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębniku powstała w 1953 roku. Nigdy 
nie była liczna, ale trudno byłoby się tego spodziewać w jednej z naj-
mniejszych wsi gminy Krzeszowice. Obecnie w jednostce działa 17 

osób, ale jak na 100-osobową wieś to wcale nie tak źle. 
Założycielem OSP był Wojciech Tumidalski. Po nim prezesami byli kolejno 

Jerzy Cekiera i Józef Baranek. Obecnie jest nim Stanisław Stachowski. 
Wkrótce po założeniu jednostki strażacy razem z mieszkańcami przystąpi-

li do budowy swojej siedziby. Postanowili wykorzystać lokalne dobrodziejstwo, 
jakim był wydobywany w pobliskim kamieniołomie czarny marmur. Był on naj-
częściej wykorzystywany w XVII i XVIII wieku, ale miejscowi do dziś mogą 
się szczycić tym, że wykonano z niego wiele pięknych zabytków, m.in. porta-
le w kaplicach kościoła Mariackiego w Krakowie czy w Katedrze Wawelskiej 
i wielu innych. Ten sam marmur ochotnicy wykorzystali do budowy fundamen-
tów i całej remizy. Z tamtego okresu została w niej zabytkowa, pierwsza ręczna 
pompa. Ochotnicy trzymają ją na pamiątkę. Zamierzają postawić ją przy wyre-
montowanej siedzibie, oczywiście na marmurowym bloku. Jednostka długo po-
zbawiona była auta. Strażacy korzystali z wozów konnych lub pożyczali samo-
chody, ładując sprzęt na przyczepę. Wszyscy członkowie zawsze chętnie uczest-
niczyli w zawodach strażackich, niejednokrotnie zdobywając czołowe miejsca. 
W latach 70. do remizy dobudowano schody na strych i kuchnię. 

O pierwszy samochód zaczął się starać prezes Józef Baranek, obecnie będą-
cy członkiem honorowym w jednostce. W 2000 r. strażacy otrzymali z innej OSP 
długo wyczekiwany wóz. Był nim niewielki żuk. Ochotnicy korzystali z niego 
do ubiegłego roku, kiedy dzięki przychylności druhów z OSP Czerna i jej preze-
sa Łukasza Smółki otrzymali samochód lublin. Jeżdżą nim do dziś. 

Kilka lat temu siedziba dębnickich strażaków przeszła remont. Wymieniono 
dach, a potem także okna na strych i instalację elektryczną. Ze względu na kiep-
skie ogrzewanie jej wnętrze nadal jednak było zawilgocone. W 2017 r., dzięki 
przychylności burmistrza Wacława Gregorczyka oraz dotacji z programu Mało-
polskie Remizy - rozpoczął się jej remont. Budynek będzie ocieplony, robotnicy 
wymienią okna i drzwi oraz system ogrzewania na gazowy, wyremontowana ma 
być również sala na spotkania sołeckie. Prace mają się skończyć w październiku.

 Z historii osP w Dębniku 

Samochód lublin, motopompa, wykaszarka HQV, prądownica wod-
na, pilarka, radiotelefon, nagrzewnica gazowa, syrena ręczna, syrena elek-
tryczna, stojak hydrantowy, rozdzielacz, przełącznik, podpinki wężowe, 
klucz do węży, klucz do hydrantu, bosaki lekkie, łopata szuflowa i piasko-
wa, łopata sztychówka, 8 toporków, 8 zatrzaśników, tłumica, szpadel, ga-
śnica proszkowa, szperacz akumulatorowy, wąż tłoczny W-52 i W-75, wąż 
ssawny, 6 mundurów wyjściowych, 8 ubrań ochronnych, 8 hełmów, 8 par 
butów strażackich.

 wyPosażenie osP Dębnik 

Zarząd:
Stanisław Stachowski – prezes
Jacek Cyganek – naczelnik
Maciej Francuz – skarbnik
Adam Szychowski – sekretarz
Bogdan Majcherczyk – gospodarz

Komisja 
rewizyjna:
Janusz Majcherczyk, Andrzej Wójcik, Tadeusz Szychowski

Członkowie 
zwyczajni:
Krzysztof Francuz, Paweł Gój, Kamil Knapik, Andrzej Kulka, Kuba Pła-

czek, Klaudia Polaczek, Bartosz Wójcik, Wojciech Tumidajski

Członek 
honorowy: 
Józef Baranek

 w skłaD osP Dębnik wchoDZą: 


