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Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini
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Zwykle wyjeżdżają 
do pożarów, ale coraz częściej 
bywają pierwsi w miejscach 
wypadków drogowych. 
Ochotnicy z Miękini to ludzie 
z zaangażowaniem i pasją.

Jednostka od wielu lat należy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Druhowie doskonale pa-
miętają trudną akcję z marca tego ro-
ku.

- Była ciężka pod względem tech-
nicznym i psychicznym – wspomina 
Karolina Kwaśniewska z OSP Mię-
kinia.

Wypadek zdarzył się na drodze łą-
czącej Nową Górę z Ostrężnicą. Był 
ranek. Kierowca volkswagena, 24-let-
ni mieszkaniec Lgoty, zjechał z drogi 
i uderzył w przydrożne drzewo. Si-
ła uderzenia była tak duża, że z sa-
mochodu odpadły drzwi oraz silnik. 
Kierowca został zakleszczony w po-
jeździe. Ochotnicy dojechali na miej-
sce jako pierwsi, ze sprzętem hydrau-
licznym, i natychmiast przystąpili do 
uwalniania poszkodowanego. 

- Samo uwalnianie trwało przeszło 
pół godziny, a on sam kilkakrotnie 
tracił świadomość. Na miejsce przy-
leciał zespół Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego i przetransportował 
kierowcę do szpitala – opowiadaMa-
riusz Rozmus, naczelnik OSP. 

Oprócz trudnych sytuacji zda-
rzają się także przyjemne. Jednostka 
od trzech lat organizuje przy współ-
udziale szkoły podstawowej spotka-
nia dla dzieci ze św. Mikołajem. Są 
występy, paczki i konkursy z nagro-
dami. Ochotnicy organizują też co 
rok Dziecięcy Piknik Strażacki. Jest 
wiele konkursów z nagrodami, zabaw 
i atrakcji dla dużych i małych. Można 
nawet poczuć się strażakiem, gasząc 
płonący domek, przewieźć się wozem 
bojowym, a także zobaczyć jak działa 
sprzęt hydrauliczny czy hydronetka. 

- Mamy oczywiście mnóstwo pla-
nów. Wśród tych najważniejszych jest 
pozyskanie nowego średniego tereno-
wego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego, a także dalszy rozwój sprzęto-
wy jednostki – mówi Karolina Kwa-
śniewska.

Zależy im również na nowych 
członkach. To ogromnie cieszy, że 
jest ich coraz więcej. 

- Do tej pory na gminne zawody 
sportowo-pożarnicze wystawialiśmy 
trzy drużyny. W tym roku było ich 
aż sześć, w tym najmłodsza, zwana 
Iskierkami. Tworzą ją dzieci od piąte-
go roku życia – cieszy się Kwaśniew-
ska. 

Jednostka ma także Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą, złożoną z dziew-
cząt i chłopców, a także bardzo mocną 
drużynę seniorów i seniorek. 

- Mamy coraz więcej kobiet posiada-
jących uprawnienia do wyjazdów – za-
znacza Mariusz Rozmus.

Jednostka ściśle współpracuje ze 
szkołą podstawową w sołectwie. Or-
ganizuje pokazy i prelekcje dla dzie-
ci. Współpracuje z sołtysem i radą so-
łecką, miejscowymi przedsiębiorca-
mi. Włącza się w różne akcje profi-
laktyczne dla dzieci i imprezy organi-
zowane przez gminę Krzeszowice. 

W kwietniu tego roku, na prośbę 
organizatorów Ogólnopolskich Za-
wodów Szkół Mundurowych, druho-
wie organizowali manewry nocne dla 
młodzieży na terenie dawnego kamie-
niołomu w Miękini.
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Zawsze 
na 
straży

OSP Miękinia została założona w 1927 r. przez majstra warsztatu 
mechanicznego przy Kamieniołomie w Miękini Władysława No-
worytę. Współdziałali z nim Jan Grabowski i Wojciech Noworyta, 

komendant straży w pierwszym dziesięcioleciu istnienia jednostki. 

Dorobek pierwszych lat jej działalności to wóz konny do przewozu straża-
ków i sprzętu gaśniczego, beczkowozy, drabina Szczerbowskiego, osprzęt ga-
śniczy i umundurowanie. W późniejszych latach kupiono także auto dostoso-
wane do pożarnictwa, jednak w 1939 r. zostało ono doszczętnie zniszczone. 
W 1937 r., w trakcie obchodów jubileuszu 10-lecia OSP Miękinia, odbyło się 
przekazanie sztandaru z udziałem posła na sejm, najwyższych władz Krakowa 
oraz starostwa chrzanowskiego. 

W czasie II wojny światowej jednostka doznała poważnych strat w sprzę-
cie. Sztandar przetrwał dzięki ówczesnemu naczelnikowi Janowi Noworycie. 
Przez całą okupację przechowywał go w budce dla szpaków. 10 marca 1945 r. 
na walnym zebraniu powołano nowy zarząd oraz wyznaczono cele: odbudowę 
jednostki, pozyskiwanie sprzętu oraz budowę domu strażackiego. Przy finanso-
wym wsparciu dyrekcji miejscowego kamieniołomu najpierw pozyskano czę-
ści do nowego auta. Składali je: Piotr Bodzenta, Stefan Urbańczyk i Julian La-
soń. Kompletowano umundurowanie i sprzęt gaśniczy. Kiedy strażakom uda-
ło się zmontować samochód marki Opel, przystąpiono do budowy remizy. Po-
wstała ona ogromnym wysiłkiem lokalnej społeczności, składającej pieniądze 
na zakup materiałów i włączającej się w prace budowlane. Inwestycję wspierał 
niezawodny kamieniołom. 23 lutego 1952 r. odbyło się pierwsze walne zebra-
nie w nowym obiekcie, a 22 lipca remiza została oficjalnie oddana do użytku. 

W późniejszych latach była rozbudowywana, a pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych przeprowadzono w niej kapitalny remont. W 2013 r. zmodernizowa-
no dach. W 1996 r. jednostka OSP w Miękini została włączona do Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 4 maja 2003 r., podczas obchodów 75-le-
cia istnienia OSP Miękinia, nadano jednostce Złoty Medal za zasługi dla pożar-
nictwa. 23 stycznia 2016 r. podczas zebrania walnego nadano dotychczasowe-
mu naczelnikowi Stanisławowi Lasoniowi odznaczenie honorowego naczelni-
ka. W szeregach jednostki służy 55 lat a naczelnikiem był przez 37. 

Druhowie z Miękini zawsze chętnie biorą udział w zawodach sportowo-po-
żarniczych. Przez ostatnie dwanaście lat męska drużyna seniorów zdobywa-
ła rokrocznie pierwsze miejsce w zawodach gminnych. Pięciokrotnie stawa-
ła na podium, zdobywając I miejsce w zawodach powiatowych. W latach 1999 
– 2006 oraz 2016 w zawodach gminnych startowały trzy drużyny. Oprócz mę-
skiej drużyny seniorów brała w nich udział także Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza męska oraz żeńska, lub wymiennie - żeńska drużyna seniorek.

 Z histOrii OsP Miękinia 

średni samochód gaśniczy Star 266 i lekki samochód ratowniczy Gaz Ga-
zela. Na wyposażeniu tych samochodów prócz podstawowej armatury wodnej 
(w tym między innymi węże W75, W52 i W25 + prądownice) można znaleźć: 
2 zestawy PSP R1 z kompletami szyn i deskami ortopedycznymi, defibryla-
tor automatyczny LIFEPACK 1000, detektor wielogazowy TETRA 3, hydrau-
liczny zestaw ratownictwa technicznego WEBER, 6 aparatów ochrony dróg 
oddechowych, pilarki do drewna, pilarkę tarczową do stali i betonu, wentyla-
tor oddymiający, pompy - pływającą, szlamową i M8/8, agregaty prądotwór-
cze, naświetlacz LED, zestaw interwencyjny do wyważania drzwi, podręczy 
sprzęt burzący (siekiery, łomy, łopaty, bosaki), kamizelki ratownicze i aseku-
rujące do pracy przy akwenach wodnych, uprzęże do pracy na wysokości, dra-
biny - wysuwną i nasadkową, ubrania specjalne wraz z kompletem butów bo-
jowych, rękawicami, kominiarką i hełmem strażackim, ubrania do usuwania 
gniazd owadów.

 WyPOsażenie OsP Miękinia: 

Zarząd OSP w Miękini: 
Andrzej Ostachowski – prezes 
Mariusz Rozmus – naczelnik, wiceprezes 
Stanisław Lasoń – wiceprezes 
Witold Kwaśniewski – z-ca naczelnika 
Iga Godyń – sekretarz 
Agata Rozmus – skarbnik 
Karolina Kwaśniewska - kronikarz 
Andrzej Komenda – gospodarz 
Dariusz Górecki - członek 

Komisja Rewizyjna: 
Bogdan Kurdziel – przewodniczący 
Stanisław Koryczan – sekretarz 
Emil Nowak - członek 

członkowie zwyczajni: 
46 osób 

członkowie wspierający: 
17 osób 
drużyna młodzieżowa: 
35 osób (w tym iskierki) 

członkowie honorowi: 
6 osób

 OsP Miękinia tWOrZą: 

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 miękinia


