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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 rudno

Członkowie OSP Rudno przed remizą
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Druhowie z Rudna mają 
wyjątkowo dobre serca. 
Ratują ludzi, ale też zwierzęta. 
Najbardziej jednak są dumni 
z nowej remizy.

- Budowaliśmy ją własnymi ręka-
mi. Myślę o strażakach, jak również 
o innych mieszkańcach sołectwa. Po-
nadto pomagali nam koledzy z OSP 
Tenczynek. W naszej remizie jest ład-
na sala, gdzie odbywają się uroczysto-
ści rodzinne i zebrania wiejskie – mó-
wi Paweł Wielgosz, skarbnik w za-
rządzie OSP Rudno. - Może nowy bu-
dynek przyciągnie do naszej jednost-
ki młodzież – zastanawia się. 

- Na razie młodzi nie garną się do 
OSP, ale to nie tylko nasz problem 
– zastrzega naczelnik Tomasz Sta-
chańczyk.

- Rudno to jedna z najmniejszych 
wsi w gminie Krzeszowice, więc tej 
młodzieży nie ma aż tak dużo. Na 
szczęście mój czteroletni syn ciągle 
naśladuje sygnał strażacki „ijo, ijo”, 
więc pewnie kiedyś założy mundur. 
Tak samo dziesięcioletni syn prezesa. 
Tym sposobem uda się kiedyś utwo-
rzyć młodzieżową drużynę pożarni-
czą – śmieje się Paweł Wielgosz.

- Najważniejsze to utrzymać jed-
nostkę, żeby tradycja nie zginęła – pod-
sumowuje prezes Rafał Piechota.

Ochotnicy z Rudna specjalizu-
ją się w wyjazdach do wypadków 
drogowych, bardzo często na auto-
stradzie A4. Poza tym gaszą pożary, 
wśród których dominują płonące tra-
wy. Nieraz trafiały się akcje, kiedy 
miały miejsce ludzkie dramaty. Były 
też takie, które do dzisiaj wywołują 
uśmiech na twarzy.

- Ściągaliśmy kota siedzącego na 
szczycie drzewa. Absolutnie nierów-
na walka, bo wiadomo, jak to z kota-
mi bywa – zagaja pan Paweł.

- Przyjechały posiłki z Krzeszo-
wic, między innymi wóz z drabiną. 
Była jednak za krótka, żeby do kota 
dojść. Musieliśmy więc ściąć wierz-
chołek drzewa razem z kotem. Szczę-
śliwy pobiegł w swoją stronę – koń-
czy Tomasz Stachańczyk.

- Innym razem mieszkanka Rud-
na zgłosiła, że na drzewie rosnącym 
w jej ogródku jest jakiś zwierzak i nie 
chce zejść. Okazało się, że to kuna. Jak 
miała się ruszyć, skoro na dole czekały 
na nią dwa ogromne psy, należące do 
właścicielki tej posesji? - dziwi się Pa-
weł Wielgosz.

Do wszelkich akcji wyjeżdżają wy-
służonym, 30-letnim starem 244. To 
jeden z bardziej popularnych samo-
chodów, wciąż wykorzystywanych 
przez OSP w całej Polsce. Model se-
ryjny został zaprezentowany w 1975 r. 
i był produkowany do 2000 r.

- Przydałby się nowszy wóz, ale 
typu lekkiego. Przykładowo: tereno-
we iveco, wyposażone między inny-
mi w zbiornik na wodę. Takim po-
jazdem moglibyśmy się szybko prze-
mieszczać do kolizji i wypadków na 
autostradzie czy innych drogach – tłu-
maczy prezes Rafał Piechota.

Ciekawostką, dotyczącą OSP Rud-
no, jest niewątpliwie fakt, że do tej 
jednostki, jako druh wspierający, na-
leży znany aktor Mikołaj Grabowski. 
Na stałe mieszka, pod zamkiem Ten-
czyn.

- Gdy otwieraliśmy nową remizę, 
zaprosiliśmy na tę uroczystość pana 
Mikołaja. Przyszedł i zgodził się być 
członkiem wspierającym – wyjaśnia 
prezes OSP Rudno.

Łukasz Dulowski
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Samochód GBA STAR 244 ze 
zbiornikiem na wodę o pojem-
ności 2500 litrów i autopompą 
o wydajności 1600 litrów na mi-
nutę, motopompa szlamowa Hon-
da WTX 30, agregat prądotwór-

czy jednofazowy 3,5 kW, dwie 
pilarki do drewna, kosa spalino-
wa, teleskopowa pilarka do ga-
łęzi, myjka ciśnieniowa karcher, 
maszt oświetleniowy, 10 tłumic, 
kula kominiarska i szczotki, 4 ra-

diotelefony nasobne, torba do ra-
townictwa medycznego R0 wraz  
z zestawem szyn Kramera, 4 la-
tarki, pełna armatura wodna, lin-
ki, łańcuchy, łopaty, 2 kombine-
zony do akcji zwalczania owa-

dów, 2 wodery, 14 kompletnych 
mundurów bojowych NOMEX, 
14 hełmów z latarkami, 14 par 
butów specjalnych, 6 par gumia-
ków specjalnych, 10 ubrań kosza-
rowych, hooligan.

 WyposażeNie osp RuDNo 

Zarząd OSP Rudno: 
prezes – Rafał Piechota
naczelnik, wiceprezes – Tomasz Stachańczyk
zastępca naczelnika – Jerzy Sobula
sekretarz – Grzegorz Byczek
skarbnik – Paweł Wielgosz
gospodarz – Edward Czak

Komisja rewizyjna:
przewodniczący – Adam Byczek
członek – Grzegorz Kapusta
członek – Tomasz Dębski

Druhowie czynni: Adam Byczek, Grzegorz Byczek, Paweł Burdiak, Edward Czak, 
Tomasz Dębski, Czesław Dzidek, Piotr Dzidek, Wojciech Dziuba, Albert Kali-
nowski, Tomasz Kalinowski, Grzegorz Kapusta, Jan Kapusta, Bartłomiej Kopru-
cha, Bolesław Pałka, Rafał Piechota, Mariusz Pietrzyk, Jerzy Sobula, Tomasz Sta-
chańczyk, Grzegorz Skotniczny, Marcin Ślusarczyk, Stanisław Ślusarczyk, Paweł 
Wielgosz

Druhowie wspierający: 
Mikołaj Grabowski i Kazimierz Kuciel

Druhowie honorowi: 
Marian Żbik

 osp RuDNo tWoRzą 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnie powstała w 1925 r.  
Jej założycielami byli: Piotr Tomczyk, Stefan Kępa  
i Jan Mudyna. Dokumenty z tamtego okresu zaginęły 

podczas II wojny światowej. 

W 1952 r. OSP Rudno zajęła pierwsze miejsce w powiatowych zawo-
dach pożarniczych na ziemi chrzanowskiej. W 1982 r. pozyskano do 
straży motopompę M8/8 Polonia.

30 października 1986 r. został przekazany do Muzeum Pożarnictwa 
w Alwerni wóz konny sikawka z 1910 r.

W 2002 r. OSP zakupiła z własnych pieniędzy samochód pożarniczy 
ŻUK. Druhowie w tym samym roku rozpoczęli budowę nowej remi-
zy. Inicjatorem był wybrany w 2001 r. prezes Rafał Piechota. 

Postawienie nowego obiektu stało się konieczne, ponieważ zajmo-
wany dotychczas budynek był już stary i zbyt ciasny (mały garaż 
i pomieszczenie na mundury). Druhowie budowali remizę w czy-
nie społecznym. W 2009 r. gmina Krzeszowice pomogła dokończyć 
tę inwestycję. 

Obiekt przekazano do użytkowania w 2010 r. Wtedy też zakupiono 
oraz poświęcono sztandar - pierwszy w historii OSP Rudno.

z histoRii osp RuDNo


