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Ochotnicy z OSP Wola Filipowska przy samochodach strażackich przed swoją remizą
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Druhowie z Woli Filipowskiej 
z dumą podkreślają, że nie 
zdarzyło się, by w razie 
alarmu - nie wyjechali 
do akcji. Po niedawnym 
włączeniu jednostki 
do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego 
czeka ich jeszcze więcej 
wyzwań.

W gminie Krzeszowice działa 
szesnaście ochotniczych straży po-
żarnych. Do grudnia ubiegłego ro-
ku cztery z nich należały do KSRG. 
Dziś jest ich już pięć. Po wielu la-
tach starań do systemu włączona 
została OSP Wola Filipowska.

- Przez długi czas padały głosy, 
że cztery jednostki z naszej gmi-
ny wystarczą. Nie rezygnowali-
śmy jednak. Aby mieć szansę, za-
częliśmy sukcesywnie doposażać 
jednostkę w niezbędny sprzęt oraz 
szkolić naszych druhów – opowia-
da naczelnik Mieczysław Odrzy-
wołek.

Strażacy mają do zabezpiecze-
nia dwie miejscowości: Wolę Fili-
powską i Filipowice, skąd też po-
chodzą druhowie. OSP liczy 37 
członków.

- Aż ośmiu strażaków ma 
uprawnienia dowódcy. Mało któ-
ra jednostka może się czymś ta-
kim pochwalić. Powodem do du-
my jest fakt, że nie zdarzyło się, 
abyśmy, zaalarmowani, nie wyje-
chali do akcji. Zdarza się, że na-
wet jednostki z krajowego syste-
my nie ruszają, bo nie mają w go-
towości ludzi czy kierowcy. To nie 
u nas. Szczególnie, że mamy kie-
rowcę będącego emerytem. Dzięki 
temu jest dyspozycyjny właściwie 
24 godziny na dobę – mówi Mie-
czysław Odrzywołek.

Rocznie do różnorakich działań 
wyjeżdżają sto, a nawet więcej ra-
zy. Najczęściej do płonących traw, 
ale również do pożarów budynków 
czy wypadków drogowych. A tych 
ostatnich na drodze krajowej, prze-
cinającej Wolę Filipowską, nie 
brakuje. W pamięci druhów naj-
dłużej pozostają te śmiertelne. Ta-
kie, jak choćby z 2009 roku, gdzie 
zginęła mieszkanka Filipowic, czy 
mającego miejsce dwa lata wcze-
śniej, nieopodal granicy z Dulo-
wą. Wówczas po zderzeniu z cię-
żarówką spłonęli kierowca i pasa-
żer jadący oplem vectrą.

- Spektakularnymi zdarzeniami 
były też pożar stolarni w Woli Fili-
powskiej i wybuch gazu w budyn-
ku w Czernej, gdzie obiekt został 
właściwie doszczętnie zniszczony 
– opowiada naczelnik.

Strażacy solidnie pracują też 
nad narybkiem. Współpracują 
z miejscową szkołą oraz Zespo-
łem Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Krzeszowicach, organizując dla 
młodych zajęcia i szkolenia, m.in. 
z udzielania pierwszej pomocy.

- Wychodzimy z założenia, że 
jak dzisiaj nie ma młodych, jutro 
nie będzie starych – podkreśla pan 
Mieczysław.

Marzeniem druhów z Woli Fili-
powskiej jest nowy, średni wóz bo-
jowy. Star, służący im obecnie, ma 
już trzydzieści lat. Mimo że straża-
cy bardzo o niego dbają, nowocze-
śniejszy pojazd dałby im większe 
możliwości w działaniach.

Michał Koryczan

Są 
w akcji
sto razy 
w roku

Najstarsze zapiski o straży pożarnej z Woli Filipowskiej pocho-
dzą z 1921 r. To właśnie ten rok przyjmowany jest za począ-

tek istnienia OSP. Niewykluczone jednak, że została założona już 
wcześniej. Świadczyć o tym mogą informacje z 1925 r. Wówczas 
dwóch druhów z tej jednostki zostało odznaczonych za nieskazi-
telną, długoletnią (a więc dłuższą niż cztery lata) służbę dla po-
żarnictwa. 

Początkowo siedziba jednostki znajdowała się w okolicach dzisiejszego 
skrzyżowania szosy krajowej z drogą prowadzącą w kierunku Filipowic. 
Potem remiza przeniesiona została nieopodal dzisiejszej strażnicy. Mie-
ścił się przy niej boks garażowy na strażacki wóz konny. 

W 1973 r. druhowie dostali wóz bojowy marki star. Rok później rozpo-
częła się budowa obecnej remizy, która powstała w ciągu trzech lat i do 
dziś służy druhom. Mogą się pochwalić trzema boksami garażowymi. 
W dwóch znajdują się samochody bojowe. Trzeci został zaadaptowany 
na kotłownię.

W grudniu ubiegłego roku, po kilku latach starań, OSP w Woli Fi-
lipowskiej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, jako piąta jednostka z gminy Krzeszowice. Teraz może brać 
udział nie tylko w akcjach w gminie i powiecie krakowskim, ale na te-
renie całego kraju. Druhowie dysponują dwoma samochodami: gaśni-
czym starem oraz dostosowanym do ratownictwa drogowego fordem 
transitem. 

Jednostka może się pochwalić 37 czynnymi członkami, w tym ponad 
20 mającymi ukończone wszelkie szkolenia.

Z hiStoRii oSP Wola FiliPoWSKa

Druhowie czynni:
Jerzy Odrzywołek, Mieczysław Odrzywołek, Mateusz Mroczka, Marcin Wojdyła, Damian Chromy, 

Rafał Kłeczek, Józef Odrzywołek, Edyta Królikowska, Grzegorz Kaim, Bogdan Brzózka, Maciej Pielech, 
Szymon Kłeczek, Ryszard Kłeczek, Krystian Jarosiński, Bogdan Kaczara, Joanna Mroczka, Sławomir Ja-
rosz, Krzysztof Odrzywołek, Tomasz Kuciel, Henryk Odrzywołek, Michał Srokosz, Justyna Oleksy, Szymon 
Mroczka, Norbert Gaj, Mateusz Hapiuk, Mateusz Wacławik, Grzegorz Kaim, Magdalena Motyl

Druhowie wspierający:
Grzegorz Sikora, Jan Pawlikowski, Czesław Gregorczyk, Paweł Gregorczyk, Henryk Grondal, Zbigniew 

Grondal, Mariola Cichoń, Artur Dudek, Robert Hapek, Robert Motyl

Druhowie honorowi:
Władysław Odrzywołek, Zdzisław Pałka, Eugeniusz Odrzywołek, Ryszard Zieliński, Eugeniusz Kiełtyka, 

Stanisław Kłeczek

Młodzieżowa drużyna strażacka:
Sylwia Kot, Patrycja Józefik, Zuzanna Ślusarczyk, Paulina Gotszling, Anna Kasprzyk, Natalia Augusty-

nek, Anna Grochal, Katarzyna Grochal, Dominika Molik, Jakub Gładkowski, Kacper Pałka, Piotr Ślusarczyk, 
Bartłomiej Brzózka, Kacper Surma

Zarząd OSP Wola Filipowska:
Jerzy Odrzywołek – prezes, Piotr Dębski – wiceprezes, Mieczysław Odrzywołek – naczelnik, Mateusz 

Mroczka – zastępca naczelnika, Marcin Wojdyła – skarbnik, Damian Chromy – sekretarz, Rafał Kłeczek – 
kronikarz, Józef Odrzywołek – gospodarz, Edyta Królikowska – członek

Komisja rewizyjna:
Grzegorz Kaim – przewodniczący, Mieczysław Ślusarczyk – sekretarz, Bogdan Brzózka – członek

W Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Krzeszowicach:
Mieczysław Odrzywołek – komendant, Jerzy Odrzywołek – członek

oSP Wola FiliPoWSKa tWoRZą...

Samochód GBA 2,3/16 star 266 - 
posiadający zbiornik wody 2,3 tys. li-
trów, zbiornik na środek pianotwór-
czy 230 litrów, cztery komplety apa-
ratów oddechowych, kamerę ter-
mowizyjną, zestaw ratowniczy PSP 
R1, agregat prądotwórczy z najaśni-
cami, dwie pilarki do drewna.

Samochód GLBARt ford trans-
it - posiadający zbiornik wody 300 
litrów i zbiornik na środek piano-
twórczy 30 litrów, zestaw hydrau-
liczny Holmatro, detektor wie-
logazowy M40, zestaw ratowni-
czy PSP R1, defibrylator AED, ze-
staw klinów do stabilizacji pojaz-

dów, dwa komplety aparatów od-
dechowych, piłę do stali i betonu, 
pilarkę do drewna, agregat prądo-
twórczy z najaśnicami i masztem 
oświetleniowym, sprzęt do zabez-
pieczania miejsca wypadku, pod-
nośnik hi-lift, agregat wysokoci-
śnieniowy, wyciągarkę.

W magazynie: dwie motopom-
py szlamowe WT 40X, motopompa 
Tohatsu, motopompa PO5, dział-
ko przenośne Rosenbauer, torba 
ratownicza OSP R0, dwa ciężkie 
ubrania żaroodporne, trzy ubra-
nia przeciw szerszeniom.

(MK)

 WyPoSażenie oSP Wola FiliPoWSKa 

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 Wola Filipowska 


