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Strażacy ochotnicy z OSP Jankowice
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Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach powstała 
w 1928 r. Jej założycielami byli: Jan Gwiżdż, Jan Janik, 
Józef Janik, Franciszek Taborski oraz ówczesna nauczy-

cielka, pani Czuprynowa.

Siedzibą druhów była mała remiza, w której znajdował się sprzęt 
pożarniczy. Do pożarów strażacy wyjeżdżali konnym wozem, wy-
posażonym w pompę ręczną. Dopiero w latach 50. minionego wie-
ku, dzięki staraniom ochotników, jednostka wzbogaciła się o mo-
topompę M-200.

W 1977 r. OSP w Jankowicach pozyskała od Państwowej Straży 
Pożarnej w Chrzanowie lekki samochód gaśniczy marki Żuk wraz 
z motopompą M-800. Rok później, dzięki staraniom Władysława 
Świerguły i Jana Doległo, przekazany został strażakom dawny bu-
dynek miejscowej szkoły podstawowej, położony przy ul. Wado-
wickiej. Do dziś w tym obiekcie znajduje się remiza. 
W 2000 r. podjęta została uchwała o budowie garażu dla ciężkie-
go samochodu pożarniczego. Do niezapomnianych w historii OSP 
wydarzeń należy rok 1997, kiedy to wskutek wylania Wisły zato-
piona została część miejscowości (23 posesje). Strażacy przez 19 
dni podejmowali wówczas nieustanne działania ratownicze.

W 2001 r., po gwałtownych opadach deszczu, podtopionych zo-
stało 16 posesji. Usuwanie skutków zajęło strażakom cały tydzień. 
Dla uhonorowania zasług jednostki jej zarząd podjął uchwałę 
o zakupie sztandaru z funduszy własnych i mieszkańców Janko-
wic. Sztandar pojawił się w OSP w 2003 r.

W latach 2005-2006, dzięki zaangażowaniu druhów oraz pomocy 
finansowej babickiego samorządu, został wybudowany garaż na 
ciężki samochód pożarniczy. Kolejnym ważnym dla OSP wydarze-
niem był zakup (dzięki pieniądzom przekazanym przez miejscową 
spółkę pastwiskową) podwozia samochodu marki Star 266 do ka-
rosacji. Gotowy, skarosowany samochód pożarniczy GBA 2,5/16, 
strażacy odebrali w 2008 r. podczas jubileuszu 80-lecia jednostki. 
W tym ważnym dla OSP dniu jej sztandar odznaczony został Zło-
tym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Dzięki znacznej pomo-
cy finansowej z powiatu chrzanowskiego samochód pożarniczy 
był sukcesywnie doposażany w sprzęt niezbędny do prowadze-
nia działań ratowniczo-gaśniczych. Ponadto, w 2010 r. pozyskano 
podwozie pod karosację lekkiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego marki Lublin 3. Został on skarosowany w 2013 r.

  Z historii osP Jankowice

osP Jankowice jest dumna nie 
tylko z zaplecza i sprzętu, ale 
przede wszystkim z młodych 
ludzi, którzy garną się 
do niesienia pomocy innym. 
teraz marzeniem jednostki 
jest włączenie do Krajowego 
systemu ratowniczo
-Gaśniczego, by jeszcze lepiej 
służyć - ludziom na pożytek 
i Bogu na chwałę.

- To ostatnie motto przyświeca 
naszej jednostce od samego począt-
ku. Być strażakiem to wielkie wy-
zwanie, obowiązek i zaszczyt. Je-
steśmy dumni z posiadanego sprzę-
tu i zaplecza, ale przede wszystkim 
z młodych ludzi. Działalność z mło-
dzieżą była zawsze dla nas bardzo 
ważna. Tym bardziej, że w latach 90. 
jednostka przeżywała kryzys zwią-
zany z brakiem młodych ochotni-
ków. Przetrwała kryzys dzięki ów-
czesnemu naczelnikowi, śp. Stani-
sławowi Zawadzie. Przełom nastą-
pił po powodzi w 1997 roku, kiedy 
to w jednostce zaszła zmiana poko-
leniowa – opowiada Andrzej Gołas, 
prezes OSP Jankowice.

Jednostka, oprócz działań ratow-
niczo-gaśniczych, aktywnie uczestni-
czy we wszystkich sferach życia lo-
kalnej społeczności. Nigdy nie odma-
wia współpracy z samorządem, jest 
zaangażowana we wszelkie uroczy-
stości organizowane w miejscowości, 
czyli: pikniki rodzinne, festyny, świę-
ta i uroczystości kościelne, zjazdy 
jankowiczan, a także inne wydarzenia 
kulturalne w naszej gminie.

- Staramy się łączyć tradycję, kul-
turę i dorobek poprzedników z wy-
zwaniami współczesności. W ostat-
nich latach udało się dwukrotnie zor-
ganizować zajęcia wakacyjne dla 
dzieci i młodzieży z gminy Babice 
pod nazwą „Będę strażakiem, nie bę-
dę pijakiem”. Celem zajęć było zago-
spodarowanie czasu wolnego poprzez 
zajęcia rekreacyjne z dala od zagraża-
jących zjawisk patologicznych oraz 
integrację międzypokoleniową – mó-
wi Gołas.

Druhowie OSP Jankowice nie-
ustannie doskonalą własne umiejęt-
ności, pomimo coraz to większego 
zakresu obowiązków. Co roku uczest-
niczą w Powiatowych Manewrach 
Ratowniczych oraz zawodach gmin-
nych i powiatowych. Młodzież bierze 
również udział w Turniejach Wiedzy 
Pożarniczej.

- Od czterech lat przy naszej jed-
nostce działa Kobieca Drużyna Po-
żarnicza, którą możemy się pochwa-
lić, ponieważ zajmuje jedno z pierw-
szych miejsc w powiecie. Druhna 
Anita Rapka jako pierwsza kobieta 
w strukturach OSP w powiecie ukoń-
czyła kurs dowódców i naczelników  
– informuje prezes.

Jednostka systematycznie wzbo-
gaca się o nowe wyposażenie. Stara-
nia te zmierzają do włączenia jej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego.

- Na uwadze mamy nasze umiej-
scowienie przy drodze wojewódzkiej, 
co zwiększa częstotliwość wyjaz-
dów do wypadków samochodowych. 
W związku z potrzebą włączenia do 
KSRG jednostka wymaga doposaże-
nia w sprzęt do ratownictwa technicz-
nego oraz aparaty ochrony dróg od-
dechowych. Wszystko, co mamy, za-
wdzięczamy sobie i wielkim ludziom, 
którzy bardzo dużo pomogli naszej 
jednostce, aby się rozwijała – mówi 
Andrzej Gołas.

Michał Koryczan

Przełom 
nastąpił 
po powodzi

Druhowie czynni:
Andrzej Gołas, Bogusław Siwek, Grzegorz Wierzba, Przemysław Augusty-
nek, Wojciech Gwiżdż, Tomasz Gwiżdż, Janusz Momot, Dariusz Bańkow-
ski, Marcin Paliwoda, Dariusz Bębenek, Anita Rapka, Wojciech Rapka, Jaro-
sław Paliwoda, Marek Paliwoda, Michał Patyk, Bartosz Mistera, Martyna Si-
wek, Jan Augustynek, Przemysław Kosowski, Kacper Kurek, Andrzej Kuch-
ta, Mariusz Mucha, Kamil Płoszczyca, Jakub Kaszuba, Tomasz Janik, Bartosz 
Michalski, Mateusz Klag, Bartosz Szot, Marcel Budzowski, Marta Gwóźdź, 
Magdalena Gwóźdź, Angelika Celarek, Gabriela Mądrzyk, Magdalena No-
wakowska.

Druhowie wspierający:
Ryszard Trzaska, Jan Tarabuła, Janusz Gwiżdż, Ewa Kozak, Amelia Buczek, An-
drzej Berny, Krzysztof Trzaska, Izabela Siwek, Małgorzata Szyjka, Joanna Si-
wek, Marzena Gołas.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
Kacper Ryś, Denis Michalski, Tomasz Kaszuba, Agnieszka Kozak, Anita Płosz-
czyca, Aleksandra Ryś.

Zarząd OSP Jankowice:
Andrzej Gołas – prezes, Przemysław Augustynek – wiceprezes i naczelnik, Ja-
nusz Momot – wiceprezes, Grzegorz Wierzba – zastępca naczelnika, Anita 
Rapka – sekretarz, Jan Augustynek – skarbnik, Marek Paliwoda – członek za-
rządu, Dariusz Bębenek – członek zarządu.

Komisja rewizyjna:
Wojciech Gwiżdż – przewodniczący, Jarosław Paliwoda – wiceprzewodniczą-
cy, Dariusz Bańkowski – sekretarz

W Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Babicach:
Andrzej Gołas – wiceprezes, Przemysław Augustynek - członek

 OSP JanKOwice twOrzą... 

Samochód GBA 2,5/16 Star 266 - posiadający zbiornik wody o pojemności 
2500 l i zbiornik na środek pianotwórczy 250 l, a także autopompę o wydaj-
ności 1600l/min; samochód LSRG wyposażony w aparat wysokociśnienio-
wy AW 65/40 oraz zbiornik wodny 300 l i zbiornik na środek pianotwórczy 
30 l; dwie motopompy PO5, dwie pompy szlamowe PS 50, pompa szlamowa 
PTG305, pompa pływająca Niagara, dwa agregaty prądotwórcze, dwie pilar-
ki do drewna, piła do betonu i stali, zestaw ratowniczy PSP R 1 wraz z deską, 
cztery radiotelefony nasobne, detektor prądu.

wyPOSażenie OSP JanKOwice

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 Jankowice


