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Strażacy ochotnicy z Myślachowic
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Niesienie 
pomocy 
to ich 
powołanie

Początki OSP w Myślachowicach sięgają 1945 r. Wtedy Filip Za-
jąc - późniejszy prezes jednostki, oraz Stanisław Woch - któ-
ry został naczelnikiem, zaproponowali jej utworzenie. Pierw-

szymi członkami byli: Alojzy Rejdych, Bronisław Rejdych, Bolesław 
Drozd, Marian Zając, Zdzisław Wojas, Władysław Pabis, Marian Mo-
lenda, Jan Pająk, Teofil Wacławek i Franciszek Daniel.

W ciężkich powojennych latach majątkiem strażaków była sikawka ręczna. 
Część ochotników pracowała w przemysłowych strażach pożarnych w pobli-
skich zakładach pracy. Wiedzę i doświadczenie przekazywali kolegom z dru-
żyny. Problemem było szybkie powiadomienie o akcji. Odbywało się to tzw. 
pocztą pantoflową. 

W 1948 r. drużyna podjęła decyzję o budowie strażnicy. Obiekt powstał w czy-
nie społecznym, wysiłkiem wszystkich mieszkańców wsi. Na drewnianej wie-
życzce zamontowano elektryczny buczek, zwołujący ochotników. Niebawem 
strażacy otrzymali samochód ciężarowy Gaz i motopompę Silesia. W 1965 ro-
ku przy pomocy kopalni Siersza jednostka zyskała samochód bojowo-gaśni-
czy Star 20 z motopompą GM. Nowoczesne auto i wyposażenie podniosło sku-
teczność działań OSP. Wraz z upływem czasu jednostce konieczny był kolejny 
samochód. Zarząd kupił żuka, ale bez wyposażenia. 

W 1977 roku zapadła decyzja o budowie nowej strażnicy. W inwestycję zaan-
gażowała się gmina, władze partyjne, okoliczne zakłady pracy oraz mieszkań-
cy. Wspólny wysiłek się opłacił. W 1984 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Do-
mu Strażaka.
W 1992 roku zakładowa straż pożarna trzebińskiej rafinerii przekazała straża-
kom samochód bojowy Tatra GCBA. Posiadał on największy zbiornik na wo-
dę spośród wszystkich pojazdów w powiecie chrzanowskim i służył jednost-
ce aż do 2000 roku. 
W 1995 roku w Myślachowicach powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 
Aktualnie liczy 10 dziewcząt i 7 chłopców.
W 2000 roku, z okazji 55-lecia OSP, władze gminy kupiły ochotnikom nowy wóz 
bojowy Star 244. W 2002 roku otrzymali przenośną motopompę pożarniczą, 
a w 2003 roku – fiata ducato, który zastąpił wysłużonego żuka. W 2013 roku 
dyrekcja Elektrowni Siersza podarowała jednostce ciężki samochód pożarniczy 
marki Jelcz.
Inwestycje w nowoczesny sprzęt bojowy zaowocowały włączeniem OSP My-
ślachowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było otrzymanie nowego sztandaru 
ufundowanego przez społeczeństwo Myślachowic, podczas 70-rocznicy OSP 
w 2015 roku.

 Z historii osP MYŚLAChoWiCE 

Zarząd OSP Myślachowice:
prezes – Aleksander Kaim
naczelnik – Marek Mierniczek
zastępca naczelnika – Łukasz Marcela
skarbnik – Marcin Lasoń
sekretarz – Tomasz Gajek
gospodarz – Henryk Zając
członek – Kacper Nowakowski
Komisja rewizyjna:
przewodniczący – Wiesław Drabik
zastępca przewodniczącego – Jacek Woch
sekretarz – Marian Lorek
Druhowie zwyczajni:
Marcin Baster, Paweł Babuch, Konrad Ćwikła, Piotr Ćwikła, Zbigniew 

Ćwikła, Łukasz Drabik, Wiesław Drabik, Kamil Dudek, Tadeusz Furman, To-
masz Gajek, Wojciech Gajek, Marlena Gędoś, Honorata Gnyp, Aleksander Ka-
im, Magdalena Kosobudzka, Grzegorz Kurcz, Dominik Kurek, Marcin Lasoń, 
Roman Lipnicki, Marian Lorek, Łukasz Marcela, Mateusz Marchewka, Grze-
gorz Marchewka, Marek Mierniczek, Piotr Mierniczek, Grzegorz Mierniczek, 
Jan Muskała, Kacper Nowakowski, Adrian Rotuski, Piotr Rotuski, Kamil Sta-
rzykiewicz, Justyna Szklarczyk, Michał Szklarczyk, Jacek Woch, Adam Woj-
dyła, Henryk Zając, Michał Zając, Robert Żbik.

Druhowie wspierający:
Marcin Besztocha, Stanisław Szczurek, Marcin Siejka, Kazimierz Siejka, 

Beata Kasprzyk, Zdzisława Radosz, Wioletta Zięba, Aneta Kosobudzka, Da-
riusz Ludwikowski, Jan Muskała.

Druhowie honorowi:
Marian Cieśluk, Bolesław Drozd, Tadeusz Cyran.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
Katarzyna Gędoś, Martyna Saczka, Anna Karelus, Patrycja Matras, Tomasz 

Kosobudzki, Mateusz Jedynak, Patrycja Cyran, Piotr Cyran, Filip Babuch, Ju-
lia Drabik, Patrycja Dudek, Amelia Dudek, Izabella Koziołko, Mikołaj Stry-
charski, Franciszek Gędłek, Michał Cyran, Julia Duda.

 osP MYŚLAChoWiCE tWorZą... 

Jelcz 010 GCBA z 1995 roku, Star 244 GBART z 2000 roku, Fiat Ducato GLM z 2002 
roku, pompa Tohatsu, nożyce/rozpieracz Lucas, 2 torby PSP R1, torba PSP R0, 3 de-
ski ratownicze, sześć sztuk aparatów ODO, sanie lodowe, 3 agregaty prądotwór-
cze, 2 agregaty oddymiające, czujnik wielogazowy, pompa WTX40, pompa Niaga-
ra, pompa PS50, ponadto: noże, bosaki, drabiny, hydronetki naosobne, sprzęt wy-
burzeniowy, radiostacje naosobne oraz inny niezbędny sprzęt ppoż.

 WYPosAŻENiE osP MYŚLAChoWiCE 

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!

PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ osp myślachowice

Zaczynali z ręczną sikawką, 
zamontowaną na wozie 
ciągniętym przez konie. 
Dziś mają trzy samochody 
bojowe, pompy szlamową, 
wodną, pływającą i inny 
sprzęt, potrzebny podczas 
akcji. sami zaś są doskonale 
wyszkoleni. tacy są strażacy z 
Myślachowic.

Jednostka, jako jedna z trzech w gmi-
nie, jest włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Jako formacja re-
zerwowa należy też do formacji KRAK. To 
zobowiązuje. Tylko w ubiegłym roku stra-
żacy wyjeżdżali do akcji 106 razy. Dwa la-
ta wcześniej wyjazdów było jeszcze więcej 
– 231.

- Wzywani jesteśmy do każdego rodza-
ju zdarzeń: gasimy pożary, odpompowuje-
my zalane pomieszczenia, ratujemy ofiary 
zdarzeń drogowych, przycinamy powalo-
ne drzewa, zawsze jesteśmy gotowi służyć 
mieszkańcom w potrzebie. Gdy tylko usły-
szę syrenę, od razu adrenalina skacze. Nie-
raz widziałem ludzkie nieszczęścia – ktoś 
został bez dachu, komuś spłonęła stodo-
ła. Jest płacz, ale w oczach ludzi widać też 
wdzięczność za to, że jesteśmy, że poma-
gamy. To niesamowite uczucie. Gdy co roku 
chodzimy z kalendarzem, mieszkańcy przyj-
mują nas bardzo ciepło. Wielu przekazuje 
nam również 1 proc. podatku, za co wszyst-
kim bardzo dziękujemy – mówi Aleksander 
Kaim, prezes OSP w Myślachowicach. 

W podobnym tonie wypowiada się na-
czelnik OSP Myślachowice Marek Mierni-
czek. Kilka lat temu, jako młody chłopak, 
usłyszał syrenę i jak stał koło domu, przy-
biegł do strażnicy. Wtedy nie pozwolono 
mu na udział w akcji, bo nie miał potrzeb-
nego przeszkolenia. Dziś nosi dwa mundu-
ry: strażaka ochotnika i policjanta.

- Bycie strażakiem ochotnikiem to ro-
dzaj służby. Wszyscy jesteśmy tu z powoła-
nia czy święta czy inna uroczystość rodzin-
na, człowiek wstaje od stołu i jedzie rato-
wać innych– podkreśla zastępca naczelni-
ka Łukasz Marcela, który nie wyobraża so-
bie życia bez OSP.

Druhowie, jak sami podkreślają, 
wciąż podnoszą swoje kwalifikacje. Chęt-
nie sprawdzają swoją sprawność bojową, 
uczestnicząc w zawodach. Aktualnie czyn-
nych jest 25 członków. Większość z nich po-
moc innym ma we krwi. Postanowili dołą-
czyć do jednostki, bo wcześniej służył tu ich 
dziadek, ojciec. W gronie strażaków przyby-
wa też pań.

Jest również Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza:

- To nasza duma, nadzieja i przyszłość. 
MDP to ambitni, wysportowani, aktywnie 
uczestniczący w akcjach, zawodach i szkole-
niach i wrażliwi na cudze nieszczęście mło-
dzi ludzie – mówi Marek Mierniczek.

Zdaniem strażaków, gdyby jednostce 
udało się pozyskać profesjonalny tor prze-
szkód, ćwiczenia byłyby bardziej profesjo-
nalne i przyciągnęłyby więcej młodych. 

Wizytówką OSP jest strażnica. Wciąż 
inwestują w obiekt. W ciągu ostatnich lat 
między innymi zmienili aranżacje ścian, 
wyremontowali kuchnię, zakupili nowe sto-
ły i krzesła, zamontowali klimatyzację, wy-
remontowali dach, odnowili elewację. Mo-
gą się też pochwalić nowoczesnym sprzę-
tem. Jako jedni z nielicznych mają aż trzy 
samochody. Jednak jeden z pojazdów ma 
już swoje lata. Przydałby im się nowy. Stra-
żacy nie tylko pomagają innym. Angażu-
ją się także w życie wsi i jej mieszkańców. 
Współpracują z miejscową parafią, szkołą, 
przedszkolem, domem kultury, radą sołec-
ką. Biorą czynny udział w imprezach kultu-
ralnych i sportowych, zabezpieczają impre-
zy masowe, promują sołectwo nie tylko w 
gminie, ale również poza jej granicami.

Anna Jarguz


