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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!
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Ochotnicza Straż Pożarna w Mętkowie powstała w 1930 r. z inicjatywy mieszkań-
ców Mętkowa: Józefa Bebaka, Józefa Szkółki, Józefa Osadzińskiego, Józefa Ko-
sowskiego, Piotra Kosowskiego, Franciszka Kosowskiego, Józefa Wierzby i Józe-

fa Wierzbica.

Siedzibą jednostki był garaż pożydowski, a pierwszym sprzętem gaśniczym wiadra, łopaty i ło-
my. Po wojnie, w latach 50., ówczesny leśniczy Janusz Jankowski udostępnił strażakom pomiesz-
czenia starej stajni. Została ona w czynie społecznym wyremontowana przez członków OSP i za-
adaptowana na remizę. Pierwszym sprzętem, otrzymanym z Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej w Chrzanowie, była sikawka ręczna. Do pożaru, na ćwiczenia i zawody druhowie wyjeżdżali za-
przęgiem konnym.

W późniejszym czasie OSP otrzymało na wyposażenie motopompę M-200, a w 1961 r. - z oka-
zji 30-lecia, motopompę M-800.

W latach 60. ze środków własnych oraz składek mieszkańców Mętkowa zakupiono od OSP Cheł-
mek samochód pożarniczy - tzw. „Doczkę”, który członkowie OSP sami wyremontowali. Podobnie 
jak remizę, aby pozyskany samochód mógł w niej garażować. 

W 1967 r., jadąc do pożaru lasu pod Bukowicą - członkowie OSP mieli poważny wypadek, 
w którym zginął druh Marian Wierzba, zastępca naczelnika jednostki.

Na początku lat 70. z Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Przemysłowego zakupiony 
został barak. Miał służyć jako tymczasowa remiza, ale z braku dogodnego miejsca do jego posta-
wienia składowany był przy starej szkole.

Na walnym zebraniu członków w 1975 r. członkowie OSP podjęli uchwałę o zakupie działki pod 
budowę remizy. Zakupiony wcześniej barak ustawiono na placu budowy, gdzie służył jako maga-
zyn, a w późniejszym czasie jako świetlica, w której odbywały się zabawy. Dochód z tych imprez 
przeznaczony był na budowę remizy.

W 1980 r. ówczesny proboszcz miejscowej parafii, śp. ks. Stanisław Konieczny, ufundował 
pierwszy sztandar OSP Mętków.

Dwa lata później zakończyła się budowa remizy i 7 listopada 1982 roku odbyło się jej uroczyste 
otwarcie. Szacuje się, że wkład mieszkańców Mętkowa i członków OSP to ponad 50 procent wszyst-
kich kosztów budowy remizy.

Po oddaniu do użytku remizy jednostka OSP Mętków otrzymała na wyposażenie z KP PSP 
w Chrzanowie samochód pożarniczy GBAM Star 244, który służył jednostce aż do 2014 r.

Podczas uroczystości 65-lecia istnienia, 15 października 1995 r., jednostka otrzymała nowy 
sztandar, ufundowany przez ówczesnego sołtysa Mętkowa śp. Juliana Ziębę oraz druhów z OSP.

W 2012 r. druhowie rozpoczęli intensywne starania nad pozyskaniem nowego średniego wo-
zu bojowego, który miał zastąpić mocno wysłużonego stara. Dzięki wójtowi Babic Radosławowi 
Warzesze oraz radnym gminy Babice udało się zakupić używany samochód bojowy marki Merce-
des GBA 2,5/25. Nowe wyposażenie wozu bojowego zostało sfinansowane przez Starostwo Powia-
towe w Chrzanowie.

Przekazanie samochodu odbyło się na uroczystej sesji Rady Gminy Babice 31 maja 2014 r., któ-
ra miała miejsce w budynku remizy OSP Mętków.

Kolejnym ważnym dla jednostki wydarzeniem była termomodernizacja remizy oraz remont sa-
li bankietowej, wykonane w 2017 roku.

 Z historii osP Mętków 

ochotnicza straż Pożarna 
w Mętkowie to zupełnie inna 
jednostka niż jeszcze kilka 
lat temu. Dzięki inwestycjom 
druhowie nie mają się czego 
wstydzić, a i do akcji ruszają 
bez obaw, czy zdążą dotrzeć 
na czas.

Mętkowscy ochotnicy, szcze-
gólnie ci działający w OSP od 
dłuższego czasu, doskonale pa-
miętają wyjazdy do akcji sprzed 
kilku lat. Służącym im przestarza-
łym starem strach było jechać. Nie 
wiadomo było, czy dotrą na czas, 
bo pojazd w każdej chwili mógł 
się zepsuć. O szybkiej jeździe też 
można było zapomnieć. Dziś to już 
jednak tylko historia. OSP w Męt-
kowie jest zdecydowanie bardziej 
nowoczesna.

- W ostatnich pięciu latach bar-
dzo dużo się pozmieniało. Ma-
my nowy samochód, boks garażo-
wy został wyremontowany, remi-
za doczekała się termomoderniza-
cji, a sala, w której organizowane 
są imprezy jest już po liftingu. Bez 
władz gminnych i przychylnych lu-
dzi nie udałoby się tego wszystkie-
go osiągnąć – mówi Michał Osa-
dziński, prezes OSP Mętków.

Obecnie w jednostce jest 29 
czynnych druhów. Mętków może 
się także pochwalić dziecięcą dru-
żyną strażacką. Liczy pięciu mło-
dych ochotników.

- Wśród nich jest wnuk jedne-
go ze strażaków. Jesteśmy jed-
nostką wielopokoleniową, będącą 
miksem doświadczenia i energii. 
Dzięki nowemu sprzętowi łatwiej 
jest zainteresować młodych naszą 
działalnością. Choć trzeba pamię-
tać, że dziś czeka na nich znacz-
nie więcej atrakcji niż 30 lat temu 
– zaznacza Michał Osadziński.

Mętków otoczony jest lasami 
i Wisłą. Ze względu na to usytu-
owanie miejscowi druhowie jeżdżą 
przede wszystkim do pożarów oraz 
podtopień.

- Jak to w przypadku każdej 
z jednostek, notujemy lata bar-
dziej intensywne i mniej. Przy-
kładowo, w całym ubiegłym roku 
mieliśmy osiem wyjazdów. W tym 
już dwadzieścia. Kiedyś, ze wzglę-
du na braki sprzętowe, do akcji ru-
szaliśmy raz lub dwa razy w roku  
– przypomina pan Michał.

Do pełni szczęścia mętkowskim 
ochotnikom brakuje jeszcze apara-
tów do ochrony dróg oddechowych 
oraz nowego, małego samochodu 
pożarniczego. Mogliby nim w razie 
potrzeby przejechać powstałą nie-
dawno Wiślaną Trasą Rowerową. 
Podróż tamtędy dużym wozem jest 
niemożliwa.

Strażacy z Mętkowa nie działa-
ją jedynie na terenie gminy. Choć-
by ostatnio - gasili pożar na terenie 
firmy Thermoplast w Libiążu.

- Są też przyjemniejsze sprawy, 
które również wymagają od nas 
dużego zaangażowania, jak np. 
zabezpieczanie rozmaitych imprez 
w Mętkowie, skansenie w Wygieł-
zowie czy zmagań kolarskich To-
ur de Pologne. Dużym wyzwa-
niem logistycznym były także or-
ganizowane w Polsce Światowe 
Dni Młodzieży. W Mętkowie od-
było się powitanie i pożegnanie 
pielgrzymów – mówi Michał Osa-
dziński.

Michał Koryczan

Straż 
łączy 
pokolenia

Zarząd OSP Mętków
Michał Osadziński – prezes zarządu, 
Marcin Bolek – wiceprezes zarządu i naczelnik, 
Katarzyna Boba – skarbnik, 
Urszula Osadzińska – sekretarz, 
Łukasz Migas – zastępca naczelnika, 
Franciszek Boba – gospodarz, 
Stanisław Fuczek - członek zarządu

Komisja rewizyjna
Wiesław Kuchta – przewodniczący, 
Stanisław Sarna – sekretarz, 
Rafał Firek – członek komisji

Strażacy czynni
Michał Osadziński, Marcin Bolek, Łukasz Migas, Wiesław Kuchta, Stani-

sław Sarna, Franciszek Boba, Katarzyna Boba, Urszula Osadzińska, Rafał Fi-
rek, Piotr Olszewski, Kacper Paliwoda, Maria Boba, Paweł Wierzbic, Dagma-
ra Zielińska, Martyna Mazgaj, Piotr Glistak, Stanisław Fuczek, Janusz Wierz-
bic, Joanna Śleboda, Adrian Lelito, Antoni Sarna, Wojciech Kuchta, Patryk 
Knapik, Mateusz Boba, Mariusz Tatar, Anna Adamska, Mateusz Panowicz, 
Kacper Olszowik, Mirosław Tatar.

Strażacy honorowi
Józef Bębenek, Józef Osadziński

Dziecięca drużyna pożarnicza
Szymon Bolek, Maja Migas, Wojciech Osadziński, Jakub Sarna, Jakub Szęśniak.

W Zarządzie Gminnego ZOSP RP w Babicach:
Marcin Bolek – sekretarz zarządu, Michał Osadziński – członek zarządu

 osP Mętków tworZą... 

Średni samochód pożarniczy marki Mercedes Benz GBA 2,5/25 z 1989 r.; 
lekki samochód pożarniczy marki Żuk GLM z 1977 r.; maszt oświetleniowy 
2x1000 W; drabina wysuwana – 10 m; drabina słupkowa - 2,84 m; piła łań-
cuchowa STIHL MS251; piła łańcuchowa MAKITA DCS 520; motopompa 
przenośna szlamowa – 500 dm3/min Robin PTX 301; motopompa przenośna 
szlamowa – 500 dm3/min PS - 50 – TECUMSEH; radiotelefon przewoźny 
MOTOROLA GM 360 – 2 sztuki; radiotelefon przenośny MOTOROLA GP 
360 – 4 sztuki; agregat prądotwórczy przenośny – 3 kW 230V; zestaw PSP – 
R1; nosze typu deska; zestaw szyn Krammera; syrena elektroniczna Digitex

 wyPosażenie osP Mętków 


