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OSP Paczółtowice
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Strażak ochotnik to osoba, 
która zawsze na pierwszym 
miejscu stawia życie 
i bezpieczeństwo innych 
ludzi – podkreśla Paweł 
Wójcik, naczelnik OSP 
w Paczółtowicach.

Druhowie paczółtowickiej jednost-
ki rocznie uczestniczą w ok. 30 działa-
niach ratowniczo-gaśniczych. Obecnie 
w straży działa 51 druhów, z których 
do akcji może wyjeżdżać 21. Wszyscy 
stale podnoszą kwalifikacje na zbiór-
kach szkoleniowych, ćwiczeniach.

- Ochotnicy pełnią służbę 24 godzi-
ny na dobę. W każdej chwili jesteśmy 
gotowi stawić się na alarm i wyjechać 
na akcję – zapewnia naczelnik. 

Strażacy najczęściej uczestniczą 
w działaniach związanych z wypadka-
mi na drogach. Szczególnie dużo jest 
ich ostatnio na tzw. serpentynie - krętej 
i stromej drodze w stronę Dębnika. 

Pośród innych, częstych akcji, są 
wyjazdy do płonących traw, powalo-
nych drzew czy likwidacji gniazd szer-
szeni.

- Jednym z najbardziej pamiętnych 
zdarzeń był pożar w domu jednoro-
dzinnym, gdzie doszczętnie spłonęło 
wnętrze, a ogień dostał się na strych. 
Domownicy pozostali bez dachu nad 
głową – wspomina naczelnik. 

Ostatnio natomiast druhowie by-
li wzywani do gaszenia samochodu. 
W wyniku zwarcia kabli zaczął pło-
nąć. 

OSP Paczółtowice rozwija się co-
raz prężniej. Pozyskany lekki samo-
chód pożarniczy jest dużym sukce-
sem. Rozwiązał problem mobilności 
jednostki. Dzięki pomocy ludzi do-
brej woli, sponsorów i zaangażowaniu 
strażaków wóz został przemalowany 
i częściowo doposażony. 

- Wszystkim osobom wspierającym 
działania naszej jednostki bardzo ser-
decznie dziękuję – mówi naczelnik.

Jednostka jest dobrze wyposażona 
w sprzęt pożarniczy. Druhowie posia-
dają mundury wyjściowe, ubrania ko-
szarowe, polary. Do akcji mają kom-
pletne ubrania specjalne z hełmami, 
obuwiem i rękawicami. 

Strażacy wspólnie dbają o remizę. 
Oprócz części bojowej posiadają rów-
nież dużą salę weselną. 

- Inwestujemy w remonty, że-
by przyciągnąć klienta, bo pieniądze 
z wynajmu to główne źródło dochodu 
na utrzymanie obiektu – nie kryje na-
czelnik. 

W szeregach OSP Paczółtowi-
ce działa 15 młodych strażaków. Są 
ambitni, zdyscyplinowani i aktywnie 
uczestniczą w szkoleniach. Niedaw-
no brali udział w zawodach na szcze-
blu gminnym. 

- Są naszą dumą, nadzieją, a przede 
wszystkim przyszłością jednostki  
– podkreśla naczelnik.

Ochotnicy z Paczółtowic współ-
pracują z sołtysem i radą sołecką, pro-
boszczem i radą parafialną, szkołą 
podstawową, kołem gospodyń wiej-
skich i innymi mieszkańcami. 

- Uczestniczymy w uroczysto-
ściach parafialnych, piknikach, obsta-
wiamy rajdy, biegi. Jesteśmy współor-
ganizatorami Dnia Ludowego i Zaba-
wy z Wiejskim Przytupem – wylicza 
Paweł Wójcik.

Jednostka jest na etapie doposaża-
nia części bojowej w niezbędny sprzęt 
pożarniczy. W planie ma przygotowa-
nie salki multimedialnej na potrzeby 
szkoleniowe - nie tylko dla strażaków, 
ale dla wszystkich mieszkańców.

(e)

W każdej 
chwili 
gotowi 
do akcji

O chotnicza Straż Pożarna w Paczółtowicach powstała 
w 1930 roku. Założycielami jednostki byli Eustachy Bi-
gaj i Konstanty Cichy. Pierwszym komendantem, nato-

miast - Alojzy Święszek. Siedzibą - poniemiecki, drewniany ba-
rak. 

W 1948 roku strażacy i mieszkańcy przystąpili do budowy pierw-
szej remizy w centrum wsi. Prace trwały dwa lata. W tym okresie 
w szeregi paczółtowickiej straży wstąpiły pierwsze kobiety. Oprócz 
działań bojowych, dużą rolę w sołectwie przywiązywano do orga-
nizacji imprez kulturalnych. Strażacy włączali się w przygotowanie 
jasełek, zabaw tanecznych i przedstawień teatralnych. Prezesem był 
wtedy Czesław Pałka a naczelnikiem Władysław Kulka. 

Z roku na rok przybywało sprzętu, a jednostka się rozwijała. 
W remizie zaczęło brakować miejsca. Zdecydowano się więc na bu-
dowę nowej i obszerniejszej. Rozpoczęto ją w 1988 roku. Obiekt 
oddano do użytku w 2002 roku. Wszyscy ogromnie się cieszyli. 
Zdecydowanie większy budynek do dziś jest wykorzystywany na 
różne uroczystości, zebrania i imprezy. Mieści około 200 osób i po-
siada dużą, klimatyzowaną salę balową oraz pełne wyposażenie za-
plecza gastronomicznego. 

W roku 2002 poświęcono sztandar jednostki. Straż dysponowała 
wtedy samochodem żuk. W roku 2003 rozpoczęto starania o średni 
samochód pożarniczy. 

W roku 2005 odbył się jubileusz 75-lecia jednostki. Był okazją 
do przekazania paczółtowickim strażakom samochodu pożarnicze-
go star 266. Służy druhom do dziś.

W roku 2015 jednostka obchodziła jubileusz 85-lecia. Ochotni-
cy za największy sukces ostatnich lat uważają pozyskanie lekkiego 
samochodu pożarniczego renault masters. Stało się to w 2016 r. Sa-
mochód został przemalowany i częściowo doposażony. 

Działalność straży to przede wszystkim ratowanie życia ludzi 
w obliczu katastrof, walka z żywiołem ognia i siłami przyrody. 
To także kultywowanie tradycji i dorobku kulturalnego jednostki 
i strażaków ochotników.

 Z hiStOrii OSP W PacZółtOWicach 

Zarząd:
Prezes - Bernadetta Wójcik
Wiceprezes, Naczelnik - Paweł Wójcik
Zastępca Naczelnika - Anna Kwaśniewska
Skarbnik - Sławomir Sosur
Sekretarz - Piotr Wójcik
Gospodarz - Fryderyk Molik
II Wiceprezes - Mariusz Hrabia
Komisja rewizyjna :
Przewodniczący - Dorota Glanowska
Członkowie - Izabela Rzewuska, Grzegorz Niemiec
Druhowie zwyczajni :
Wojciech Furmanik, Adrianna Gierula, Dorota Glanowska, Grzegorz Grzybowski, 
Mateusz Grzybowski, Weronika Haczyk, Mariusz Hrabia ,Przemysław Kaderzawek, 
Konrad Klocek, Joanna Klocek, Łukasz Kromka, Mariusz Kromka, Zbigniew Kromka, 
Anna Kwaśniewska, Maciej Kwaśniewski, Stanisław Mirek, Fryderyk Molik, Grzegorz 
Niemiec, Michał Niemiec, Łukasz Nosal, Wojciech Nosal, Daniel Parandyk, Karolina 
Płoszczyca, Magdalena Przybylska, Natalia Przybylska, Izabela Rzewuska, Sławomir 
Sosur, Michał Trzupek, Bernadetta Wójcik, Paweł Wójcik, Piotr Wójcik
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza :
Szymon Czarnik, Mateusz Furmanik, Gój Kacper, Górecki Michał, Górecki Paweł, Łucja 
Haczyk, Kacper Hrabia, Daria Izdebska, Wiktoria Izdebska, Dawid Kubacki, Maksymi-
lian Niemiec, Emilia Niemiec, Kacper Studniarz, Dawid Wójcik, Krzysztof Wójcik
Druhowie honorowi :
Mieczysław Galan, Marian Grzybowski, Adam Piechowicz, Stanisław Rzewuski oraz 
Andrzej Klocek - prezes honorowy
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach :
Bernadetta Wójcik - członek prezydium zarządu, Paweł Wójcik – członek zarządu

 OSP PacZółtOWice tWOrZą 

Samochód pożarniczy STAR 266 ze zbiornikiem wody 2500 litrów, posiadający au-
topompę, zbiornik na środek pianotwórczy, szybkie natarcie, agregat prądotwórczy, 
maszt oświetleniowy; pompa szlamowa, zestaw ratowniczy PSP R1, dwa komplety apa-
ratów powietrznych ODO, pilarka do drewna, węże ssawne, węże tłoczone, hydronetki 
plecakowe. Lekki samochód pożarniczy RENAULT MASTERS wyposażony w pompę 
szlamową, pilarkę do drewna, drabinę aluminiową oraz inny drobny sprzęt. Jednostka 
dysponuje również dwoma kombinezonami przeciw owadom, radiostacjami nasobnymi, 
ubraniami specjalnymi i koszarowymi, hełmami, butami, rękawicami oraz podręcznym 
sprzętem ratowniczym.

WyPOSażenie OSP W PacZółtOWicach 

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 paczółtowice


