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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 balin

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Balinie
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Trzeba być wysportowanym 
i wytrzymałym. Nie tylko 
fizycznie. Psychicznie też. 
Druhowie z OSP w Balinie 
dobrze o tym wiedzą.

– Tu się nie przychodzi od 7 do 
15, odbija kartę i wychodzi. Ca-
ły czas trzeba być w gotowości: na 
wszelki wypadek, gdyby ktoś potrze-
bował pomocy. Strażak musi mieć 
poczucie misji. Musi być też osobą 
odpowiedzialną. Bez tego nie będzie 
dobry w tym, co robi. Sprawność fi-
zyczna też jest ważna – mówi Rafał 
Kondoszek z OSP w Balinie. 

Te reguły dotyczą zarówno stra-
żaków zawodowych, jak i ochotni-
ków. On sam należy do OSP w Bali-
nie, a na co dzień pracuje w Komen-
dzie Miejskiej PSP w Jaworznie. Ma 
to szczęście, że praca jest jego wiel-
ką pasją. Poświęca jej mnóstwo cza-
su. Dlaczego założył mundur? To ro-
dzinna tradycja. Strażakiem był je-
go tata. To on przyprowadzał go do 
druhów. Na zdjęciach w kronice OSP 
Balin dobrze widać małego chłopca. 
Miał zaledwie 10 lat, gdy wbijano ło-
patę pod budowę remizy. Dziś, jako 
dorosły mężczyzna, jest skarbnikiem 
w jednostce.

- Zawsze chciałem zostać straża-
kiem. Chyba przede wszystkim dla-
tego, żeby pomagać innym. Chodzi-
ło też o adrenalinę i o to, że w tej pra-
cy człowiek nigdy się nie nudzi. Nie 
wiadomo, jak będzie wyglądać każ-
da dniówka i co się wydarzy – tłuma-
czy strażak.

Uczestniczył w wielu dużych 
i niebezpiecznych akcjach. Gasił 
pożar Rafinerii Trzebinia, pomagał 
w działaniach, gdy paliła się cysterna 
pod wiaduktem na ul. Krakowskiej 
w Chrzanowie, a także wtedy, gdy na 
ul. Metalowców doszło do wybuchu 
i pożaru w zakładzie produkującym 
dezodoranty.

- Nigdy się nie bałem i nie żało-
wałem tego, że zostałem strażakiem. 
Inni druhowie też nie myślą o tym, że 
jadąc na jakąś akcję, ryzykują zdro-
wie, a nawet życie. To nasz obowią-
zek – podkreśla Rafał Kondoszek.

OSP w Balinie należy do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Z uwagi na to, że jest wyposa-
żona w nowoczesne motopompy, spe-
cjalizuje się w działaniach związa-
nych z podtopieniami i powodziami. 
Druhowie często pomagają miesz-
kańcom wypompować wodę z zala-
nych piwnic czy podwórek. Wyjeż-
dżają też do pożarów. W tym roku ta-
kich wyjazdów było kilkanaście, ale 
bywały lata, gdy syrena w remizie 
wyła dużo częściej. 

Druhowie cały czas się szkolą 
i uczestniczą w powiatowych manew-
rach ratowniczo-gaśniczych. Jeszcze 
do niedawna przy OSP działała Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza. Dziś 
jej nie ma, bo członkowie dorośli, 
a część dołączyła do OSP Balin. Na-
bór wśród młodych druhowie planu-
ją przeprowadzić wkrótce. Liczą, że 
uczniów z miejscowej szkoły uda się 
zarazić bakcylem pożarnictwa.

- Jednostka dysponuje dwoma sa-
mochodami, mamy niezbędny sprzęt. 
Pod tym kątem niczego nam nie bra-
kuje. Po pięciu latach starań, dzięki 
pomocy władz gminy Chrzanów uda-
ło się rozpocząć termomodernizację 
budynku strażnicy. Wymieniony zo-
stanie także dach. Bardzo się z tego 
cieszymy. W przyszłości chcieliby-
śmy też wymienić stary piec węglo-
wy na ogrzewanie gazowe – wyja-
śnia Rafał Kondoszek.

(EJB)

Nie każdy 
może 
zostać 
strażakiem

Ochotnicza Straż Pożarna w Balinie została założona w 1911 roku 
przez ówczesnych gospodarzy wsi. Naczelnikiem został Stanisław 
Glistak a zastępcą Józef Kondek. Przy budynku gromadzkim (obec-

nie budynek biblioteki w Balinie) postawiono szopę, w której ochotnicy trzy-
mali wóz konny z beczką na wodę, wiadra, bosaki i drabiny. Koniem dyspo-
nował gospodarz wyznaczony przez gminę. Do zadań OSP należało gaszenie 
pożarów, zabezpieczenie mienia, ewakuacja ludzi i zwierząt.

W skład pierwszego, odnotowanego zarządu OSP Balin weszli: Józef Jam-
rozik (prezes), Antoni Patyk (wiceprezes), Stanisław Glistak (naczelnik), Józef 
Kondek (sekretarz), Franciszek Wieliński (skarbnik), Jan Fudała (gospodarz), 
Walenty Gładyszek (gospodarz II) oraz Konstanty Gładysek.

W 1936 roku ze składek gospodarzy została zakupiona oraz poświęcona 
przez kapelana księdza Józefa Jońca sikawka konna, która obecnie stoi przed 
jednostką straży pożarnej w Jaworznie.

31 października 1948 roku ksiądz Franciszek Ciepiela uroczyście poświę-
cił pierwszą motopompę. W tym czasie cały sprzęt był przewożony wozami 
konnymi. Powstanie zorganizowanej drużyny młodzieżowej datuje się na 1966 
rok. W 1968 roku jednostka otrzymała pierwszy wóz bojowy marki Żuk od dy-
rekcji Bytomskiego Zjednoczenia Budowy Kopalń. Balińscy strażacy go wy-
remontowali. W 1971 roku Ośrodek Szkolenia Zawodowego strażaków w My-
słowicach podarował OSP w Balinie samochód bojowy marki Star 25, wypo-
sażony w zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów, autopompę i motopompę. 
Był garażowany w kółku rolniczym. 

Starania o budowę strażnicy OSP w Balinie rozpoczęto na zebraniu zarządu 
tej jednostki 27 sierpnia 1983 roku. Z takim wnioskiem wystąpił ówczesny soł-
tys Czesław Kozub, druh ochotniczej straży pożarnej.

Jesienią 1984 roku uzyskano lokalizację dla strażnicy na tzw. „Sołysie”. 
W tym samym roku jednostka otrzymała nowszy wóz bojowy marki Star 25 
z Fabryki Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie.

17 lipca 1985 roku pierwszą łopatę na budowie wbił ogniomistrz Potocki. 
17 maja 1986 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę. Dokonał tego 
Naczelnik Miasta i Gminy Chrzanów dr Jędrocha. 10 grudnia 1988 nastąpiło 
uroczyste otwarcie. Budynek powstał w czynie społecznym.

W 1993 roku straż otrzymała wóz bojowy marki Jelcz od fabryki „Fablok”, 
a następnie wóz bojowy marki Żuk. W lipcu 1995 roku OSP Balin została włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 24 maja 1997 odbyło 
się wręczenie sztandaru dla straży w Balinie. W 2003 roku jednostka otrzyma-
ła nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki Iveco a w 2007 roku drugi nowy wóz 
bojowy marki Star.

Źródło: OSP Balin

 Z HISTORII OSP BALIN 

Zarząd: 
Łukasz Kołodziejczyk (prezes), Piotr Fudała (wiceprezes-naczelnik), 

Marcin Rymarek (zastępca naczelnika), Dawid Pociecha (sekretarz), Ra-
fał Kondoszek (skarbnik), Michał Krauz (gospodarz), Paulina Duraj (kro-
nikarz). 

Komisja rewizyjna: 
Stanisław Biśta (przewodniczący), Jacek Koziarz (wiceprzewodniczą-

cy), Marcin Krauz (członek).

Druhowie zwyczajni: 
Łukasz Kołodziejczyk, Rafał Kondoszek, Piotr Fudała, Tomasz Duraj, 

Stanisław Biśta, Kacper Koziarz, Michał Koziarz, Marcin Krauz, Michał 
Krauz, Jakub Łątka, Marcin Niemczyk, Dawid Pociecha, Marcin Ryma-
rek, Artur Skubis, Łukasz Synal, Grzegorz Zawisza, Paulina Duraj, Nata-
lia Niemczyk, Aleksandra Fudała, Konrad Pluta, Paweł Kościółek, Bar-
tłomiej Jabłoński, Szymon Ochman, Patryk Kondoszek, Nikola Oleksie-
wicz, Nikola Jarzynka.

Druhowie honorowi: 
Zygmunt Kowalski, Leszek Cetnarowski, Stefan Kondoszek, Teresa 

Pochopień, Tadeusz Mikłas.

 OSP BALIN TWORZĄ: 

Lekki gaśniczy samochód ra-
townictwa technicznego, średni 
samochód gaśniczy, motopompy: 
pożarnicza, szlamowa, pływają-
ca, elektryczna pompa głębinowa, 
3 pilarki do drewna, piła do beto-
nu i stali, agregaty prądotwórcze: 
dwa jednofazowe do 2,2 kVA, 4 
czujniki bezruchu, 4 aparaty nadci-
śnieniowe z maskami, 15 węży tło-
czonych W-75, 19 węży W-52, 10 
węży W-110, 4 węże ssawne, jed-
na drabina nasadkowa i jedna wy-
suwana, 9 radiostacji nasobnych, 2 
radiostacje samochodowe, ubrania 

specjalne-ochronne (14 sztuk), ko-
miniarki (14 sztuk), buty strażac-
kie (24 sztuki), hełmy strażackie 
(12 sztuk), pasy strażackie (4 sztu-
ki), latarki (10 sztuk ), zatrzaśnik 
(4 sztuki), toporki (4 sztuki), ubra-
nia koszarowe (20 sztuk), ubrania 
wyjściowe (4 sztuki), kombinezo-
ny ochronne przeciw pszczołom (4 
sztuki), zestawy ratownictwa me-
dycznego z tlenoterapią (2 sztu-
ki), nosze (2 sztuki), myjka ciśnie-
niowa, kompresor, prostowniki (2 
sztuki), szafka narzędziowa z wy-
posażeniem.

 WYPOSAŻENIE OSP BALIN: 


