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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 sanka

Ochotnicza Straż Pożarna w Sance
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Usuwają skutki nawałnic, 
gaszą pożary i pomagają przy 
ratowaniu ludzi z wypadków. 
Ale bywa i tak, że muszą 
ściągnąć kota z drzewa. 
Strażacy z OSP Sanka mówią: 
Jesteśmy od wszystkiego 
i na każde wezwanie.

- Gdyby nas nie było we wsi, to 
naprawdę byłoby bardzo źle – prze-
konuje prezes Bolesław Kuciel.

Jednostka nie jest liczna, ale 
z potencjałem. Druhowie mają na-
dzieję, że uda się im stworzyć Mło-
dzieżową Drużynę Pożarniczą.

- Z końcem wakacji chcemy 
ogłosić nabór do jednostki. Liczy-
my, że się powiedzie, bo przecież 
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży 
to ciekawa i pozytywna forma spę-
dzania wolnego czasu. Wielu z nich 
zapomina, że we wsi działa straż. 
Wolą siedzieć przed komputerem, 
a to wcale nie jest najlepsze rozwią-
zanie – mówi prezes Kuciel.

Ostatni pożar, jaki gasili, wy-
buchł w domu jednorodzinnym 
w święto Trzech Króli (6 stycznia). 
Najczęściej muszą się natomiast 
stawiać na wezwania do pożarów 
traw i usuwania skutków nawałnic, 
głównie powalonych drzew. 

- Bardzo przydałyby nam się 
aparaty do ochrony dróg oddecho-
wych. Bez nich nie mamy możliwo-
ści wejść np. do wnętrza gaszonych 
obiektów. Dwa komplety naprawdę 
usprawniłyby nam pracę – zaznacza 
prezes.

Ochotnicy cieszą się natomiast, że 
ich samochód przechodzi moderniza-
cję silnika. To ułatwi im działania.

Bolesław Kuciel przyznaje, że 
zapotrzebowanie na sprzęt to pro-
blem w każdej jednostce. Ochotnicy 
marzą też o tym, żeby komplekso-
wo dokończyć modernizację remi-
zy. Niektóre prace już zrobiono. Po-
trzeby jednak są znacznie większe.

- Udało się wymienić dach, ale 
konieczne jest docieplenie budynku 
i wymiana systemu grzewczego na 
ekologiczny i bardziej ekonomicz-
ny. Każdej zimy na ogrzanie bu-
dynku potrzeba osiem ton węgla. To 
bardzo dużo – zaznacza.

Liczy, że w najbliższych latach 
uda się na to uzyskać dofinansowa-
nie. 

- Na pewno będziemy się o to 
starać, bo przecież trzeba iść z po-
stępem. Chcemy się rozwijać, bo za-
leży nam na jednostce – mówi pre-
zes.

Jednostka na razie nie należy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, ale zamierza się o to 
starać.

Ochotnicza Straż Pożarna w San-
ce współpracuje z miejscową szkołą, 
radą sołecką, a także parafią i klu-
bem sportowym. Organizuje wspól-
nie z nimi różnego rodzaju imprezy 
w sołectwie.

(e)

Ludzie 
zawsze 
mogą 
na nas 
liczyć

Ochotnicza Straż Pożarna w Sance powstała w 1928 roku. Wójtem 
wsi był wówczas Jacek Chmiel. Pierwszym komendantem Straży 
Ogniowej został Franciszek Feluś, a skarbnikiem – późniejszy soł-

tys – Józef Zieliński. W 1932 roku, po powrocie z wojska, funkcję komen-
danta przejął Piotr Chmiel. Pełnił ją do 1939 roku. 

Straż Ogniowa czerpała fundusze głównie z urządzanych festynów. W kro-
nice jednostki zapisano, że w 1938 roku, na strażackim festynie grała orkie-
stra wojskowa VIII Pułku Ułanów. Na wyposażeniu jednostki znajdowała się 
wówczas ręczna pompa skrzyniowa na cztery osoby, pochodząca jeszcze z cza-
sów austriackich. Przekazał ją straży poprzedni wójt, Ludwik Chmiel. W la-
tach 1928-1939 w kronice odnotowano jedynie dwa pożary. W okresie okupa-
cji Niemcy usiłowali wznowić działanie straży, jednak w obawie przed repre-
sjami nie było chętnych. 

Po wyzwoleniu, z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożar-
nych w Chrzanowie kpt. poż. Skrzypka wznowiono działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sance. Skromny sprzęt z lat przedwojennych przetrwał la-
ta okupacji, był więc przydatny w odrodzonej jednostce. W 1950 roku niewąt-
pliwym sukcesem było zdobycie motopompy M-200 wraz z kompletnym wy-
posażeniem. Sukcesywnie zaczęto gromadzić sprzęt przeciwpożarowy. W lipcu 
1956 roku jednostka uczestniczyła w akcji ratowniczej podczas pożaru tartaku 
w Krzeszowicach. Otrzymała za to wyróżnienie od władz powiatowych. 

Na początku lat 70. druhowie rozpoczęli starania o budowę remizy. Osta-
tecznie jednak, na podstawie pisma Urzędu Miasta i Gminy w Krzeszowicach 
z 6.12.1976 roku, OSP uzyskała jedynie budynek starej szkoły i w zamian za 
korzystanie miała się o niego troszczyć. Budowę nowego domu strażaka roz-
poczęto dopiero w 1985 roku. W 1988 roku budynek uroczyście przekazano do 
użytku. Warto podkreślić ogromny wkład społeczności lokalnej, która w czy-
nie społecznym wykonała większość prac. W maju 1993 roku jednostka otrzy-
mała sztandar, a w 2001 roku został jej przekazany samochód strażacki mar-
ki Star 266.

Z hiStOrii OSP w SAnce

Zarząd:
Prezes - Bolesław Kuciel
Zastępca prezesa, naczelnik - Piotr Cyganik
Zastępca naczelnika – Krzysztof Tataruch
Skarbnik – Grzegorz Nowotarski
Sekretarz – Rafał Dobiesz
Gospodarz – Paweł Suślik
Członek zarządu – Mariusz Baranik

Komisja Rewizyjna:
Daniel Kuciel, Władysław Kuciel, Jacek Gąsior

Członkowie Honorowi: 
Tadeusz Kuciel, Kazimierz Kuciel, Władysław Cyganik

Członkowie zwyczajni: 
Ewelina Bożek, Paweł Cyganik, Przemysław Cyganik, Karolina Feluś, Konrad Ferfecki, 
Krystian Gąsior, Piotr Gąsior, Jakub Kędzierski, Michał Kuciel, Władysław Kuciel, Grze-
gorz Siuda, Łukasz Walkowicz, Marek Waśnik, Karol Żych, Władysław Gędłek.

OSP w SAnce twOrZą:

GBAM Star 266, pompa szlamowa HONDA, motopompa M-800, agregat 
prądotwórczy, maszt oświetleniowy, dwie radiostacje nasobne, walizka pierw-
szej pomocy przedmedycznej, dwie pilarki spalinowe. W chwili obecnej samo-
chód pożarniczy przechodzi wymianę silnika na silnik mana. To pierwsza taka 
modernizacja w garnizonie OSP gminy Krzeszowice. Została przeprowadzo-
na dzięki staraniom prezesa OSP Sanka Bolesława Kuciela oraz przychylności 
burmistrza Wacława Gregorczyka.

W tym roku z dotacji sołectwa została wyremontowana część bojowa remi-
zy, gdzie wszystkie prace wykonywali druhowie OSP Sanka, a w roku ubie-
głym został zmieniony dach.

wyPOSAżenie OSP SAnkA


