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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 czatkowice

Druhowie OSP Czatkowice

H istoria OSP Czatkowice sięga roku 1920, kiedy władze by-
łej Gminy Zbiorowej Czatkowice przeniosły szkołę z drew-
nianego budynku (obecna strażnica) do nowego, w Czatko-

wicach Dolnych. 

Pierwszym prezesem został Józef Marszałek. W 1946 r. drew-
niany budynek remizy rozebrano, bo groził zawaleniem. Ochotnicy 
przystąpili do gromadzenia materiałów z myślą o budowie nowego 
obiektu. Lokalem zastępczym był barak na placu omłotowym. 

W 1955 r. powstał komitet budowy remizy w składzie: Sta-
nisław Niemiec – przewodniczący, Zygmunt Nowak – zastępca 
przewodniczącego, Kacper Kozera – skarbnik. W 1956 r. rozpo-
częto budowę obiektu. 21 października 1956 r. uroczyście wmuro-
wano kamień węgielny i tegoż roku główne prace zostały zakoń-
czone. Od 1965 r. do 1999 r. w remizie, oprócz strażaków, działa-
ła też filia biblioteczna oraz świetlica. Do dziś duże pomieszcze-
nie na piętrze służy mieszkańcom na zebrania osiedlowe. Odby-
wają się tam również imprezy.

W latach 50. na wyposażeniu jednostki znajdował się samochód 
marki Dodge oraz motopompa. Po wielu interwencjach - w 1971 
r. udało się uzyskać samochód Star 25 z Rafinerii Nafty w Trzebi-
ni, a także dwie motopompy i dwa działka wodne z Rafinerii Naf-
ty w Czechowicach-Dziedzicach.

Aż 10 lat trwało załatwianie wszelkich formalności, związa-
nych z prawem własności parceli i remizy. 29 maja 1980 r. straż 
formalnie stałą się ich właścicielem. Na przełomie 1981 i 1982 r. 
wykonano elewację obiektu. W 1996 r. wymieniono dach. W póź-
niejszych latach wyremontowano i wymalowano zaplecze kuchen-
no-sanitarne, klatkę schodową oraz inne pomieszczenia. Strażacy 
przeprowadzili też remont garażu. 4 maja 1997 r. uroczyście po-
święcono i przekazano ochotnikom sztandar. Długo czekali na no-
wy wóz. Wreszcie, na wniosek prezesa Stefana Rysia - Komenda 
Główna Policji w Warszawie przekazała jednostce w 2004 r. sa-
mochód Star 266 B2.

 Z historii osP CZatkowiCe 

Jednostka jest nastawiona 
na pomoc podczas powodzi 
i podtopień, bardzo często 
jednak druhowie wyjeżdżają 
także do wypadków 
samochodowych. Nieraz 
udało im się też uratować 
zwierzęta.

W OSP Czatkowice działa po-
nad 40 osób. To nie tylko mężczyź-
ni, ale i kobiety. Prezes Stefan Ryś 
nie kryje jednak, że z roku na rok 
coraz trudniej jest o ochotników. 

- Młodzi wybierają telewizor 
i internet. Dawniej, startując w za-
wodach, wystawialiśmy cztery 
drużyny. Dziś tylko jedną – mówi 
z żalem prezes.

Od wielu lat działali, groma-
dząc sprzęt niezbędny podczas po-
wodzi i podtopień. Ale gdy przyj-
dzie potrzeba, jeżdżą do pożarów 
i wypadków.

- Mamy także na koncie pa-
rę uratowanych zwierząt. W ubie-
głym roku sarna wpadła do kana-
łu przy kopalni Czatkowice. Uda-
ło nam się ją uratować, podobnie 
jak w tym roku drugą, zakleszczo-
ną w ogrodzeniu na jednej z pose-
sji – wylicza prezes.

Wspomina także wypadki dro-
gowe, np. dwa tegoroczne zderze-
nia w jeden dzień w Krzeszowi-
cach czy wyciąganie samochodu, 
który wpadł do Krzeszówki. Żad-
ne z działań ratowniczych nie są 
im straszne.

Ochotnicy angażują się także 
w różne inicjatywy charytatyw-
ne. Jedną z nich jest prowadzona 
przez Zespół Pomocy Międzyludz-
kiej z Krzeszowic akcja rozdawa-
nia żywności osobom potrzebują-
cym. Czatkowiccy strażacy już pa-
rokrotnie brali udział w rozłado-
waniu wielotonowego transportu 
z produktami. 

- Rokrocznie pełnimy też 
w Wielkanoc wartę przy Grobie 
w nowym kościele im. Św. Ja-
na Pawła II, a także podczas uro-
czystości pod Krzyżem Milenij-
nym. To dla nas ważne wydarzenia  
– przyznaje prezes.

Ochotnicy współpracują z ra-
dą osiedlową przy organizacji róż-
nych imprez dla mieszkańców: 
Dnia Seniora, Dnia Dziecka, mi-
kołajek czy ostatków. W czatko-
wickiej remizie odbywają się ze-
brania osiedlowe.

- Zabezpieczamy również wy-
ścig Tour de Pologne – zaznacza 
Stefan Ryś. 

Nie kryje, że teraz najbardziej 
zależy im na dokończeniu remon-
tu wnętrza remizy. Większość prac 
na dużej sali została już wykonana. 
Potrzeba jeszcze pieniędzy na mo-
dernizację korytarza i klatki scho-
dowej. 

- Z tym musimy jeszcze trochę 
poczekać, ale liczymy, że niedłu-
go wreszcie nam się to uda - mó-
wi prezes.

Jednym z ważniejszych proble-
mów jest także mała liczba chęt-
nych do działania młodych osób. 
Czatkowiccy strażacy wierzą, że 
to się jeszcze zmieni, a młodzież 
znajdzie czas nie tylko na kompu-
ter, ale również na strażackie pa-
sje.

(E)

Gotowi 
do 
różnych 
działań

Zarząd: 
Stefan Ryś - prezes
Stefan Krawczyk – naczelnik
Krzysztof Ryś – zastępca naczelnika
Józef Lichoń – wiceprezes
Irena Lichoń – gospodarz
Wojciech Lacher – skarbnik
Danuta Nowak – sekretarz

Komisja rewizyjna: 
Szymon Krawczyk, Piotr Mamak, Włodzimierz Mirek

Członkowie: 
Katarzyna Banaszczyk, Mariusz Banaszczyk, Agnieszka Banduła, Ja-

kub Banduła, Tomasz Banduła, Paweł Gleń, Józef Grabowski, Szymon 
Grodowski, Katarzyna Jędrszczyk, Grzegorz Kasprzyk, Marcin Kot, Ro-
bert Kot, Grzegorz Krawczyk, Kacper Krawczyk, Stefan Krawczyk, Szy-
mon Krawczyk, Stanisława Krawczyk, Krzysztof Kurdziel, Piotr Kurdziel, 
Józef Kumelowski, Adam Kwiatkowski, Szymon Kwiatkowski, Barbara 
Ryś, Stefan Ryś, Krzysztof Ryś, Anna Lacher, Wojciech Lacher, Ryszard 
Lacher, Irena Lichoń, Józef Lichoń, Irena Likus, Grzegorz Małodobry, 
Piotr Mamak, Iwona Mirek, Włodzimierz Mirek, Kazimierz Matyaszek, 
Anna Nowak, Danuta Nowak, Jerzy Nowak, Krzysztof Nowak, Maciej No-
wak, Maciej Ropka, Andrzej Strug, Janusz Strug, Stanisław Suwała, Adam 
Szmigiel, Marek Wyrwa, Mariusz Żurowski.

 OSP CzatkOwiCe twOrzą: 

Samochód Star 266 GBA, piła spalinowa Stihl, maszt oświetleniowy, agre-
gat prądotwórczy 5 KW, drabina 11,5 m, pompa szlamowa WTX40, motopom-
pa PO5, 14 węży W52, 10 węży W75, węże ssawne 110, węże tłoczne 5 odc. 
po 20 m, szybkie natarcie, 2 mostki przejazdowe gumowe, 3 wodery-ogrod-
niczki, 3 wodery zwykłe, 10 kompletów mundurów bojowych, 2 łopaty pia-
skowe, 1 łopata sztychówka, łom, 4 tłumice gumowe i 3 blaszane, 100 wor-
ków na piasek, kompresor, prostownik do ładowania akumulatorów z rozru-
chem, 2 radiostacje.

SPrzęt OSP CzatkOwiCe:


