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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 krzeszowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
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Pożary to nie jedyne 
zdarzenia, do jakich jeżdżą 
krzeszowiccy strażacy. 
Coraz częściej są to wypadki 
na drogach czy ratowanie 
zwierząt.  
W 2016 r. do przeróżnych 
akcji wyruszali 190 razy.

- Na terenie całego kraju moż-
na zaobserwować znaczący wzrost 
interwencji straży pożarnych pod-
czas miejscowych zagrożeń. My 
także to odczuwamy – przyznaje 
prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Krzeszowicach Stanisław 
Mirek.

Wspomina jedną z najbar-
dziej nietypowych sytuacji, gdy 
w lipcu tego roku ochotnicy zo-
stali wezwani na krzeszowickie 
osiedle Czatkowice do uwięzio-
nej w ogrodzeniu młodej saren-
ki. Współdziałali z miejscowymi 
strażakami. 

- Po rozpoznaniu sytuacji pod-
jęliśmy decyzję o rozgięciu ogro-
dzenia. Użyliśmy do tego specjal-
nego mechanicznego podnośnika, 
który nie potrzebuje silnika spali-
nowego. Chodziło o to, żeby do-
datkowo nie stresować odgłosami 
narzędzi i tak już wystraszonego 
zwierzęcia – tłumaczy prezes. 

Akcja powiodła się. Po uwol-
nieniu sarenka została wypuszczo-
na do lasu. To tylko jedno z wie-
lu zdarzeń, w jakich uczestniczą 
krzeszowiccy ochotnicy. Częściej 
trafiają się kolizje samochodów, 
usuwanie plam oleju lub substan-
cji chemicznych na drogach, czy 
usuwanie gniazd owadów. No 
i oczywiście pożary. Duża część 
z nich to płonące trawy.

Krzeszowiccy strażacy współ-
pracują nie tylko z innymi jed-
nostkami w gminie, ale także ze 
szkołami, przedszkolami czy za-
rządami osiedli. Organizują dla 
mieszkańców pokazy sprzętu 
i sprawności bojowej, a także za-
bezpieczają różne imprezy. Stale 
są obecni w życiu gminy.

- Cieszy nas zainteresowanie 
młodych osób. Niedawno sporo 
z nich zapisało się do naszej jed-
nostki, co pozwoliło na odbudo-
wanie Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej – mówi Stanisław Mi-
rek.

Jest pełny nadziei na rozwój 
OSP. Przyznaje, że sporo sprzętu 
udało się już pozyskać, ale jesz-
cze wiele przed ochotnikami. No-
woczesne urządzenia mogłyby 
wiele ułatwić w ich działaniach.

- Chcielibyśmy kupić kame-
rę termowizyjną. Dzięki niej mo-
glibyśmy łatwiej lokalizować źró-
dło pożaru. Potrzebujemy rów-
nież hydraulicznego wyważacza 
do drzwi. Pozwala on sprawniej 
pokonywać przeszkody w dotar-
ciu do poszkodowanych – wyli-
cza prezes. 

Nie kryje, że ochotnikom przy-
dałyby się również nowe ubrania 
bojowe, radiostacje i węże.
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Z ebranie inauguracyjne odbyło się 16 grudnia 1890 roku. 
Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła działalność 21 kwiet-
nia 1891 r. Taką datę nosi pierwszy zachowany wpis do „re-

jestru służby nocnej”. Wtedy też opracowano Instrukcję i Regu-
lamin dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Statut „Towarzystwa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”. Pierwszym preze-
sem był hrabia Andrzej Potocki. 

Od 1891 roku zaczęto przydzielać strażakom wyposażenie osobi-
ste: bluzy, hełmy, topory.

Pierwsze interwencje odnotowano w 1892 r. Było ich sześć, ale 
żadnej w mieście. Największy pożar wybuchł w Zabierzowie – ok. 15 
km od Krzeszowic. Interwencja krzeszowickich strażaków uratowa-
ła wieś od całkowitego spalenia. W 1893 roku OSP dysponowała już 
pełnym umundurowaniem, wystarczającą ilością węży, drabinami i in-
nym, niezbędnym sprzętem.

W 1907 roku ufundowano sztandar, który po niezbędnych pracach 
konserwatorskich jest używany do dzisiaj. W 1909 r. prezesem został 
hrabia Artur Potocki, pełniąc tę funkcję do 1939 r. W 1931 r., w związ-
ku z obchodami 40-lecia straży, ufundowano za 11 500 zł sikawkę mo-
torową z pełnym osprzętem. W 1932 r. w ramach OSP powstał żeń-
ski oddział „pożarniczo-samarytańsko- gazowy”. Liczył 12 pań i prze-
trwał do 1939 roku. 

Wybuch wojny i późniejsza okupacja ograniczyły działalność stra-
ży do pełnienia dyżurów nocnych, a od 1944 r. także dziennych. Po 
zakończeniu wojny nastąpił okres pewnej stagnacji, wywołanej głów-
nie brakiem lokalu. Ożywienie przyszło wraz z wyborem nowego za-
rządu na początku 1971 roku. Jednostka otrzymała wtedy samochód 
bojowy z motopompą i radiotelefon. W tym też roku OSP Krzeszowi-
ce brała udział w gaszeniu wielkiego pożaru w rafinerii Czechowice. 
Po entuzjazmie wywołanym możliwością wybudowania w Krzeszowi-
cach strażnicy, powołaniu społecznego komitetu, a następnie po odsu-
nięciu w czasie terminu budowy - ze względu na reorganizacje w ad-
ministracji terenowej – nastał kolejny okres słabej działalności stra-
ży. Na następne ożywienie w OSP w Krzeszowicach przyszło czekać 
20 lat. Od jubileuszu 100-lecia, w wyniku wielu spotkań z władza-
mi miasta i województwa, nastąpiło nowe „otwarcie” na straż. Od te-
go czasu trwa rozwój możliwości operacyjno-technicznych i organiza-
cyjnych OSP Krzeszowice. Od 1994 r. jednostka należy do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada również status Organi-
zacji Pożytku Publicznego.

 Z historii osP W KrZesZoWiCaCh: 

Samochody ratowniczo-gaśnicze:
GBA 3/29 MAN TGM 18.340 (podwozie – MAN TGM 18.340, zabudo-

wa – MOTO TRUCK, rok produkcji - 2015). Wyposażenie: autopompa o no-
minalnej wydajności 2900 l/min, zbiornik wody - 3000 l, zbiornik na środek 
pianotwórczy - 300 l, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, zestaw na-
rzędzi hydraulicznych HOLMATRO, zestaw pneumatycznych poduszek, wy-
sokociśnieniowych VETTER, pilarka do drewna, piła do stali i betonu, aparaty 
powietrzne MSA AUER, torba medyczna, deska ortopedyczna, węże ssawne 
110, węże tłoczne W-75, W-52, prądownice, rozdzielacz, siekiera, łomy, noży-
ce do metalu, łopaty, miotły, pachołki drogowe, latarki, radiostacje,

SD18 IVECO MAGIRUS (podwozie – IVECO, zabudowa – MAGIRUS, 
rok produkcji – 1988). Wyposażenie: drabina wysokość ratownicza 18 m, tor-
ba medyczna, deska ortopedyczna, pachołki drogowe, latarki, radiostacje 

GBA 2/16 STAR 266 (podwozie – STAR 266, zabudowa – OSINY, rok 
produkcji – 1986). 

Wyposażenie: autopompa o nominalnej wydajności 1600 l/min, zbiornik 
wody - 2000 l, zbiornik na środek pianotwórczy - 200 l, agregat prądotwór-
czy, pilarka do drewna, aparaty powietrzne MSA AUER, torba medyczna, de-
ska ortopedyczna, węże ssawne 110, węże tłoczne W-75, W-52, prądownice, 
rozdzielacz, siekiera, łomy, nożyce do metalu, łopaty, miotły, pachołki drogo-
we, latarki, radiostacje

SLRt FORD TRANSIT (podwozie – FORD TRANSIT, zabudowa – STO-
LARCZYK, rok produkcji – 2006). Wyposażenie: agregat prądotwórczy, tor-
ba medyczna, deska ortopedyczna, łopaty, miotły, pachołki drogowe, latarki, 
radiostacje

 WyPosażenie osP KrZesZoWiCe: 

Zarząd:
Prezes - Stanisław Mirek 
Naczelnik i wiceprezes - Kamil Kozioł 
Zastępca naczelnika - Łukasz Mirek 
Sekretarz - Agnieszka Kosno 
Skarbnik - Alicja Kłeczek 
Gospodarz - Agnieszka Izdebska 
Zastępca gospodarza - Daniel Guzik 

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Marian Górecki, sekretarz - Mikołaj Kościelny, czło-

nek – Jakub Mirek

 WładZe osP KrZesZoWiCe 


