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To motto ochotników z Płok. 
Kilka lat temu wyznaczyli 
sobie cel. Specjalizują się 
w działaniach w zakresie 
ratownictwa medycznego 
oraz Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy. Są w tym coraz lepsi.

Był czas, gdy wielu członków OSP 
Płoki stanowiły osoby starsze. Wykwa-
lifikowanych ratowników było niewie-
lu. Zmieniło się to w 2011 roku, gdy 
powstała kobieca drużyna pożarnicza.

- Dziewczyny bardzo nas wspomo-
gły. Przeszły szkolenia, badania i teraz 
mogą już wyjeżdżać do akcji. Zgłosili 
się do nas również młodzi mężczyźni, 
chętni do współpracy. W sumie osób 
zdolnych do działań ratowniczo-gaśni-
czych mamy 27. Jedenastu jest przygo-
towanych do udzielania kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy. To bardzo do-
bry wynik, jak na tak małą miejsco-
wość jak nasza – uważa prezes jednost-
ki Anna Duda.

Swoją wiedzą strażacy postanowili 
się dzielić z innymi i od lat organizują 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Szkolą dzieci, mło-
dzież i dorosłych.

- Niektórzy przeszli kurs i szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy. Ma-
ją podstawy, ale boją się działać. Sta-
ramy się to zmienić – podkreśla Grze-
gorz Duda, naczelnik OSP Płoki.

Strażacy mają karetkę typu T, uży-
czoną przez Fundację Energetyk. Słu-
ży głównie do transportu. Marzy im 
się własna, którą mogliby wykorzysty-
wać w czasie akcji. Co roku jednostka 
bierze udział w zawodach sportowo-
pożarniczych, a także innych, ogól-
nopolskich imprezach, między inny-
mi Turnieju Barbórkowym w Wielicz-
ce. Dwukrotnie startowały w nim pa-
nie i kończyły z dobrym wynikiem. 
Jednostka brała też udział w zimowych 
i letnich Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Strażaków OSP w Szczawnicy. 
Aktywnie włącza się do działań w co-
rocznych Powiatowych Manewrach 
Ratowniczych. Z inicjatywy ochot-
ników z Płok od dwóch lat organizo-
wany jest turniej siatkówki im. Józefa 
Grylowskiego. Początkowo skierowa-
ny był wyłącznie do jednostek z terenu 
gminy Trzebinia. W 2016 roku, z uwa-
gi na duże zainteresowanie, możliwość 
udziału w nim dano wszystkim forma-
cjom z powiatu.

- Naszym celem jest również pro-
pagowanie strażackich tradycji i kultu-
ry, między innymi poprzez utworzenie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Ale nie tylko. Bardzo zależy nam na 
integracji z mieszkańcami. Organizuje-
my dla nich pikniki, a w ubiegłym ro-
ku powróciliśmy do tradycji Sobótek. 
Impreza była udana. Nacisk kładzie-
my także na profilaktykę. Chodzi mię-
dzy innymi o zakaz wypalania traw czy 
ochronę przed niebezpiecznym cza-
dem. Pomaga nam w tym ksiądz pro-
boszcz z Płok, bo jemu najłatwiej do-
trzeć do mieszkańców – mówi Grze-
gorz Duda.

W planach na przyszłość OSP ma 
przebudowę strażnicy. Strażakom za-
leży na dodatkowym magazynie, gdzie 
mogliby przenieść choćby przyczepkę. 
Zyskaliby wówczas miejsce na wydzie-
lenie szatni z prawdziwego zdarzenia.

- O ile nie mamy problemu z na-
borem do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, to byłoby miło, gdyby 
w nasze szeregi wstąpiło więcej mło-
dych, dorosłych ludzi. Starsi powoli 
się wykruszają – przyznaje sekretarz 
jednostki Katarzyna Siewior.

Anna Jarguz
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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 Płoki

 Zarząd OSP Płoki: 
Anna Duda – prezes
Grzegorz Duda – wiceprezes, naczelnik
Grzegorz Ptak – zastępca naczelnika
Adam Więckowski – skarbnik
Katarzyna Siewior – sekretarz
Edward Uracz – gospodarz
Mariusz Kocot – członek zarząd

Członkowie czynni, honorowi, wspierający 
oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 
Stanisław Chechelski, Anna Duda,Grzegorz Duda, Mariusz Duda, Jacek Duda, Wie-
sław Duda, Krystian Dzięgielewski, Paweł Fudala, Beata Grylowska, Ryszard Hodur, 
Patrycja Jasińska, Wojciech Jedynak, Mariusz Kierc, Mariusz Kocot, Karolina Kory-
czan, Roman Koryczan, Stanisław Ligęza, Sylwia Łączkowska, Wiesław Ostrowski, 
Daniel Paluch, Martyna Pięta, Grzegorz Ptak, Dominik Siewior, Katarzyna Siewior, 
Robert Sikora, Joanna Ślusarek, Edward Uracz, Grzegorz Uracz, Adam Więckowski, 
Mateusz Woch, Grzegorz Zajega, Mariusz Pachacz, Paweł Pachacz, Daniel Gry-
lowski, Bartłomiej Pezda, Mariusz Lewandowski, Miłosz Kudela, Patryk Daczyński, 
Radosław Suchta, Ilona Krawiec, Jakub Kruczek, Ireneusz Borys, Ireneusz Głownia, 
Fryderyk Jedynak, Józef Kiczmal, Zbigniew Kupiec, Bogdan Łabuzek, Jan Malczyk, 
Grzegorz Pachacz, Józef Paliwoda, Sylwester Pięta, Dominik Spyt, Józef Uracz, Ha-
lina Henc, Adam Duda, Julia Duda, Paweł Spyt, Aleksandra Danecka, Natalia Ka-
sprzyk, Joanna Pięta.

 Wyposażenie OSP Płoki 
Jednostka posiada samochód ratowniczo-gaśniczy Star GBA 2,6/16 Star. Na wyposażeniu pojazdu są m.in.: szelki bezpieczeństwa - potrzebne w czasie akcji 

na wysokości, pilarki, pompy, latarki EX, detektor wielogazowy, motopompy, torba PSP R1 z pełnym wyposażeniem, deska ortopedyczna OSP. Druhowie dys-
ponują również lekką przyczepkę wyposażoną w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań o specjalizacji ratownictwa medycznego oraz zabezpieczenia dzia-
łań w sytuacjach kryzysowych. W skład przyczepki wchodzi: namiot pneumatycznym - który można rozwinąć w ciągu 10 minut, agregat prądotwórczy ze sta-
bilizacją napięcia oraz mobilną nagrzewnicę. Do wykorzystania przez strażaków jest też karetka typu T, użyczona przez Fundację Energetyk, która służy głów-
nie do transportu i lekkich zabezpieczeń medycznych oraz szkoleń i pokazów. Jako jedna z niewielu jednostek OSP Płoki posiada automatyczny defibrylator ze-
wnętrzny AED. Urządzenie znajduje się w gablocie przy strażnicy. W razie potrzeby każdy może z niego skorzystać. Jednostka specjalizuje się w ratownictwie 
medycznym. Od lat organizuje też szkolenia w tym zakresie. W tym celu nabyła fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowlęcia, dziecka i osoby 
dorosłej, a także ćwiczebny defibrator AED, a ponadto rzutnik multimedialny, ekran i sprzęt szkoleniowy

 Z historii OSP w Płokach 

Jednostka powstała 71 lat temu, 21 marca 1946 roku. O jej powołaniu zde-
cydowali czterej mieszkańcy wsi: Jan Grądal, Paweł Chechelski, Marian 

Chechelski i Mieczysław Hudzik. Pierwszym prezesem OSP w Płokach zo-
stał Jan Grądal, natomiast naczelnikiem jednostki - Paweł Chechelski.

W 1950 roku wybudowano wieżę strażacką z miejscem do suszenia węży, 
zakupiono też syrenę alarmową. W budującym się domu kultury wydzielono 
pomieszczenie dla strażaków. Dopiero w 1992 roku oddano do użytku budy-
nek strażnicy wraz z dobudowaną częścią garaży.

W 1958 roku strażacy otrzymali pierwszą motopompę. Wtedy też wybu-
dowano zbiornik przeciwpowodziowy na skrzyżowaniu z ul. Jurajską (tzw. 
zbiornik na Stokach). W 2002 roku OSP otrzymało samochód marki Żuk. 
W 2006 roku jednostka wzbogaciła się o średni wóz bojowy GBA STAR. 

Straż pożarna w Płokach od początku prowadzi działalność na rzecz lokal-
nej społeczności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ży-
cia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia.

W latach 70., po wybudowaniu we wsi sieci wodociągowej, stanęło tu 30 
hydrantów. OSP Płoki jest bardzo związana z postacią św. Floriana. Jego fi-
gurka stoi przy remizie. Ta obecna jest trzecią z kolei. Pierwsza i druga zosta-
ły zniszczone (druga w dniu pogrzebu wieloletniego prezesa OSP Płoki Józe-
fa Grylowskiego).

W 2016 roku, w związku z obchodami 70-lecia jednostki, do Sanktuarium 
w Płokach - na ręce płockich strażaków - trafiły relikwie św. Floriana.


