Zarys historyczny OSP Krzeszów
Z dokumentów parafialnych wynika, Ŝe wieś Krzeszów jest jedną z
najstarszych w regionie podbabiogórskim. Najprawdopodobniej istniała
juŜ ta osada w XII wieku a na pewno parafia w 1355 gdyŜ z tego roku
pochodzi zapis dotyczący zapłaty Świętopietrza. W latach II wojny
światowej włączony został do III Rzeszy. Wysiedlono wówczas 80 %
mieszkańców do niewolniczych robót w tym załoŜycieli naszej straŜy.
W niespełna trzy lata po wojnie trzech młodych męŜczyzn piechotą
do Lachowic a stamtąd pociągiem do śywca wybrało się by dopiąć
marzeń i zarejestrować OSP Krzeszów w Starostwie Powiatowym pod
datą 30 października 1948 r byli to druhowie: sp. Kościelniak Stefan,
Pilarczyk Władysław oraz Iciek Tadeusz.
Początki w wyniszczonej wojną gromadzie były bardzo trudne. Za
pierwsze zdobyte pieniądze straŜacy kupowali czapki straŜackie by ich
wyróŜniały w społeczności lokalnej.
Pierwszym sprzętem była sikawka i parę węŜy. Do poŜaru
wyjeŜdŜało się furmanką, a furmani korzystali ze zwolnień
wykonywania t.z.w. szarwarków. Sprzęt był przechowywany w
stodołach i szopach a węŜe suszono przewaŜnie na płocie. Tak trwało
bardzo długo, choć corocznie na zebraniach pierwszym zagadnieniem
była poruszana budowa remizy. Bez rezultatu gdyŜ problemem było
załatwienie terenu pod jej budowę a oszczędności gromadzone na ten
cel dość pokaźne zjadła inflacja na początku lat 80-tych.
Znów trzeba było zaczynać od nowa.
Dopiero 27 maja 1988 roku sprzęt straŜacki znalazł właściwe miejsce w obecnym budynku straŜy( obchodzimy więc dziś 20-tą rocznicę).
Później było coraz lepiej:
2 lutego 1989 otrzymaliśmy pierwszy samochód bojowy stary Star
66 z Juszczyńskich Polan, ale z nową motopompą.
1990 roku zainstalowano telefon stacjonarny
1993 roku załoŜono MDP chłopców
1995 roku poświęcono budynek oraz sztandar a takŜe odznaczono
jednostkę brązowym medalem.
1996 roku 14 maja Sąd Wojewódzki w Bielsku Białej wpisał straŜ
krzeszowską do rejestru stowarzyszeń

1997 roku 15 maja decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych- OSP
Krzeszów została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Było to piękne uwieńczenie starań oraz docenienie pracy,
jaką wkładali druhowie w ochronę przeciwpoŜarową. W tymŜe równieŜ
roku utworzono MDP kobiet.
1998 roku zakupiono samochód UAZ oraz radiostację (obchodzi
on dziś jubileusz 10-lecia) WaŜną sprawą było takŜe uregulowanie
własności działek koło remizy, gdyŜ były one w rękach pięciu
właścicieli. Otworzyła się moŜliwość dobudowy drugiego garaŜu, który
został wybudowany w następnym roku
2000 roku straŜ została wyposaŜona w system selektywnego
alarmowanie
2001 roku doprowadzono do budynku wodę z sieci gminnego
wodociągu
2002 roku 30 lipca straŜ otrzymała samochód marki Star 266 po
karosacji, który słuŜy do dziś, a Stara 66 sprzedano za symboliczna
cenę do OSP Zawoja Ptrzysłop.
2003 roku wystaraliśmy się o kuchnię polową, którą przekazał nam
nieodpłatnie Małopolski Komendant Policji.
2004 roku jednostka wzbogaciła się o pompę pływającą Niagara
oraz o pompę szlamową
2005 roku wydzierŜawiono pomieszczenie pod aptekę w budynku
po byłym Kółku Rolniczym, który straŜ wraz z działką 16 arową
otrzymała za darmo, na której odbywa się dzisiejsza uroczystość,
część tego budynku uŜytkuje LKS śuraw.
2007 roku bardzo waŜnym wydarzeniem była zmiana statutu oraz
podjęcie decyzji o obchodach 60-lecia, do którego myślę
przygotowaliśmy się starannie odnawiając cały budynek i porządkując
plac wokół niego.
To wszystko zrobiliśmy ofiarna pracą przy pomocy mieszkańców
Krzeszowa a przede wszystkim Urzędu Gminy Stryszawa z Panem
Wójtem Jackiem Zającem na czele...

Relacja druha Tadeusza Ićka
(ur. 06.06.1926 roku)
o działalności OSP Krzeszów w latach 1948-56

Celem pozyskania wiarygodnych danych o powstaniu (załoŜeniu) OSP
Krzeszów, zwróciłem się do druha Tadeusza Ićka o przekazanie informacji na ten
temat. Druh Tadeusz Iciek jest jedynym Ŝyjącym z trójki załoŜycieli
krzeszowskiej straŜy. Relację spisano w Krzeszowie w dniu 22.03.2007 roku.

Relacja:
Będąc kawalerem mieszkającym pod śurawnicą, wraz z kolegami Stefanem
Kościelniakiem i Władysławem Pilarczykiem w 1948 roku postanowiliśmy załoŜyć
Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Krzeszowie. W tym celu udaliśmy się pieszo do
Lachowic, a stamtąd pociągiem do śywca, celem dokonania wpisu w tamtejszej
Komandzie Powiatowej StraŜy PoŜarnej. W tamtym czasie gmina Stryszawa
wchodziła w skład powiatu Ŝywieckiego.
Jak przypominam sobie, pierwszym Komendantem został druh Stefan
Kościelniak a sołtysem był Władysław Kawończyk (1945-1950). Po roku 1950
sołtysem był Jan Wajdzik, który reprezentował naszą wieś w Gminie. W
pierwszym okresie działalności do OSP w Krzeszowie naleŜeli:
1) Tadeusz Iciek - załoŜyciel
2) Stefan Kościelniak - załoŜyciel
3) Władysław Pilarczyk - załoŜyciel
4) Jan Wajdzik
5) Stanisław Miska
6) Władysław Nosal
7) Julian Wajdzik
8) Julian Gibas

9) Stanisław Głuszek
Na początku nasza działalność polegała na organizowaniu zabaw w domu
druha Władysława Nosala i sprzedaŜy kalendarzy. Za uzyskane pieniądze
zakupiliśmy czapki straŜackie, by wyróŜniały nas z lokalnej społeczności. W miarę
pozyskiwania pieniędzy, kupowaliśmy mundury oraz pozyskaliśmy pompę, zwaną
sikawką oraz kilka węŜy ssawnych i tłoczonych. Sprzęt ten trzymaliśmy w stodole
druha Władysława Nosala.
Jedną z pierwszych akcji gaśniczych, którą dobrze pamiętam, było
ratowanie naszego kościoła od poŜaru, który wybuchł na wieŜy od strony
południowej - najbliŜszej groty. PoŜar powstał przez podpalenie gniazd wron
przez młodych chłopców, którzy weszli na wieŜyczkę, niezauwaŜeni przez
kościelnego, który w tym czasie był zajęty dzwonieniem. W akcji oprócz
straŜaków brało udział wielu mieszkańców, którzy przekazując z rąk do rąk
wiadra z wodą ugasili poŜar i nie dopuścili do uszkodzenia organów. W wyniku
poŜaru spadł jeden z dzwonów i tylko cud sprawił, Ŝe nie zabił jednego ze
straŜaków. UŜyta do gaszenia poŜaru sikawka, pompowała wodę ze studni koło
"Gajówki", furmanki zaś dowoziły wodę z "KsięŜej Studni".
Na początku lat 50-tych zostałem Komendantem. Otrzymaliśmy w tym
okresie motopompę, a na szkolenia jej obsługi chodziliśmy do Lachowic. W tym
czasie do akcji wyjeŜdŜaliśmy furmankami, a furmani byli wybierani na
zebraniach i rejestrowani w gminie. Korzystali oni ze zwolnienia z wykonywania
tzw. szarwarków [świadczenie ludności wiejskiej na cele publiczne] na rzecz wsi.
Wyjazdy do poŜarów obejmowały Podoły, Zarąbki, Górki, a takŜe Targoszów.
Po mnie Komendantem został druh Stanisław Głuszek. Ja w tym czasie, tj.
1956 roku zostałem sołtysem. W Suchej została utworzona siedziba powiatu, zaś
w naszej wsi Gromadzka Rada Narodowa. Jej przewodniczącym został Stanisław
Miska a sekretarzem Lenart z Kukowa, który przeszedł z gminy Stryszawa.
W miejscu, w którym stoi obecnie budynek OSP stała organistówka. Po jej
wyburzeniu teren został przekazany przez ówczesnego proboszcza ks. prałata

Władysława BoŜka dla Kółka Rolniczego. Ja miałem wówczas małe dzieci. Sytuacja
materialna zmusiła mnie do wykonywania pracy zawodowej. Z zawodu byłem
murarzem. Pełnienie funkcji aktywnego druha i sołtysa bardzo utrudniało mi pracę
zawodową, a tym samym utrzymanie rodziny. Dlatego zrezygnowałem z funkcji
sołtysa na rzecz Franciszka Okruty, a w Ŝycie straŜy angaŜowałem się w coraz
mniejszym zakresie.

Do relacji załączono zdjęcie druhów: Tadeusz Ićka i Władysława
Pilarczyka w mundurach straŜackich wykonane w 1948 roku.

Tekst spisał w dniu 22.03.2007 roku sekretarz OSP Krzeszów druh Władysław
Polak.

Relacja druha Tadeusza Okruty
z działalności OSP Krzeszów w latach 1956-1964

Tadeusz Okruta był Prezesem OSP Krzeszów w latach 1956-1964. ZłoŜył on
relację z działalności OSP Krzeszów za ten okres. Relację spisano w Krzeszowie
w dniu 17.01.2008 roku.

Relacja:
Po powrocie z wojska w 1955 roku, po rozmowach z mieszkańcami
Krzeszowa postanowiłem zaangaŜować się w działalność straŜy, a konkretnie w jej
reaktywację. Udałem się do Powiatowej Komendy StraŜy PoŜarnej w Suchej, a po
rozmowie z Komendantem Markiem Aksamitem, zostałem upowaŜniony do
reaktywowania działalności OSP w Krzeszowie. Z Komendantem Powiatowym
spotykałem się jeszcze dwukrotnie.
W 1956 roku zostali powołani członkowie OSP Krzeszów:
1) Tadeusz Okruta - Prezes OSP

2) Stanisław Głuszek - Naczelnik
3) Bronisław Wągiel
4) Aleksander Gach
5) Stefan Okruta
6) Bronisław Paczka
7) Jerzy Paczka
8) Stanisław Palichleb
9) Józef Wajdzik
Zebranie zostało przeprowadzone w suterenach domu druha Stanisława
Głuszka. Na zebraniu obecny był Komendant Powiatowy Marek Aksamit.

Sukcesywnie prowadzono ogólne szkolenia druhów OSP, oraz przeszkolono
w zakresie obsługi motopompy "MP". Przeszkolenie przeszli ówcześni członkowie
OSP: druh Stanisław Głuszek, druh Bronisław Wągiel, druh Stefan Okruta. Przy
wsparciu Komendy Powiatowej zostały zakupione mundury dla członków OSP, oraz
zakupiona motopompa M400. W Krzeszowie wybudowano zbiornik wodny
nazywany "pod studnią". Prace przy zbiorniku wykonywali członkowie OSP.
Komenda Powiatowa oferowała wybudowanie we wsi sześciu studni głębinowych.
PowyŜsza sprawa nie doszła do skutku, poniewaŜ właściciele gruntów, na których
miały powstać studnie nie wyrazili na to zgody. Ze strony Gromadzkiej Rady
Narodowej równieŜ nie było zainteresowania tą sprawą i nie udzieliła ona pomocy
OSP. Motopompa i zakupiony sprzęt przechowywane były w prywatnych
pomieszczeniach.
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Rolniczego znalazło się pomieszczenie dla sprzętu straŜackiego. Do poŜarów
wyjazd odbywał się konno.
W 1964 r. podjąłem pracę zawodową i byłem zmuszony zrezygnować z
funkcji Prezesa OSP. Jednak moje zainteresowanie OSP trwa do obecnej chwili.

Tekst spisał w dniu 17.01.2008 roku sekretarz OSP Krzeszów druh Władysław
Polak.

Historia OSP Krzeszów
w latach 1963-1987

Lata 1963-1969
Najstarsze zachowane dokumenty mówiące o istnieniu OSP Krzeszów, a
będące w posiadaniu straŜy w Krzeszowie pochodzą z 1963 roku. Zachowało się z
datą
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członkowskich w ilości 25 sztuk w Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Zarząd Oddziału w Suchej. Tam teŜ nabyto 3.XII.1963 roku 50 sztuk kalendarzy
na 1964 rok, po 1 zł za sztukę. Zapłatę 50 zł pokwitował druh Wojciech Kysiak Zastępca Komendanta Powiatowego w Suchej. W tym czasie Komendantem OSP
Krzeszów był druh Stanisław Głuszek, a Zastępcą Komendanta druh Bronisław
Wągiel. Polecenie wyjazdu słuŜbowego (delegacja) z dnia 15.XII.1964 roku na
nazwisko Bronisław Wągiel potwierdza, Ŝe w/w był na szkoleniu w Komendzie
Rejonowej w Suchej pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta. Delegacja wystawiona
była przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie. Naczelnik
Stanisław Głuszek 14.III.1965 roku był na odprawie w Komendzie Powiatowej, zaś
14.V.1965 roku przebywał na szkoleniu. Druh Bronisław Wągiel, Zastępca
Komendanta, był oddelegowany na 4 Zjazd Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych Oddział w Suchej, który odbył się 14.XI.1965 roku w Jordanowie.
W planach pracy na 1966 rok Zarząd postanowił: "wziąć czynny udział w
Akademii Święta Pracy 1 maja i 22 lipca, ubezpieczyć 4 konie do celów
przeciwpoŜarowych, wybudować 1 zbiornik ziemny przeciwpoŜarowy". Plan został
jednogłośnie zatwierdzony. W styczniu 1966 roku wybuchł poŜar w przysiółku
Zarąbki. W jego wyniku spłonął budynek mieszkalno-gospodaraczy. StraŜ nie

dojechała z powodu duŜych śniegów. Drogi międzyosiedlowe były nieprzejezdne.
RównieŜ nie uruchomiono motopompy, poniewaŜ nie było w tym miejscu wody. Jak
wynika z dokumentów, straŜ z Krzeszowa nie brała udziału w tym czasie w
gaszeniu poŜarów w sąsiednich miejscowościach z powodu braku odpowiedniego
pojazdu i kiepskiego wyposaŜenia w sprzęt. W tym czasie powołana została leśna
druŜyna przeciwpoŜarowa. Istniał jeden zbiornik przeciwpoŜarowy o pojemności
50mĂ�ł. Organizowano zabawy taneczne, a uzyskane dochody wpłacano na
ksiąŜeczki PKO. Środki finansowe słuŜyły na zakup mundurów straŜackich oraz
opłat ubezpieczenia członków straŜy. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się
jakiekolwiek dowody z rozliczenia zabaw ani teŜ ksiąŜeczki PKO.
Ze sprawozdania z działalności OSP Krzeszów za 1966 rok, które odbyło
się 19.III.1967 roku dowiadujemy się, Ŝe straŜ liczyła 14 członków, którzy
zajmowali
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przeciwpoŜarowe w obejściach gospodarskich. W tym czasie funkcję Prezesa
pełnił druh Julian Groń, Sekretarzem był druh Stanisław Miska, Naczelnikiem
druh Stanisław Głuszek, Zastępcą Naczelnika druh Bronisław Wągiel. StraŜ nie
posiadała Ŝadnych pomieszczeń, zarówno na sprzęt, jak i na zebrania. Pieniądze
uzyskiwano ze sprzedaŜy kalendarzy i znaczków na "Tydzień StraŜaka".
Działacze jednak nie tracili nadziei na lepsze jutro. JuŜ wówczas myślano o
budowie remizy. StraŜ chciała kupić budynek od Władysława Kapały za sumę 30
tys. zł, lecz w tych poczynaniach nie uzyskano pomocy ze strony Powiatowej
Komendy

StraŜy

PoŜarnej

w

Suchej.
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nieodpłatnie w skromnych pomieszczeniach gospodarskich Naczelnika pod
śurawnicą przez szereg lat,

a węŜe suszono na płocie. Kierowano apele

do POP ZSL i bezpartyjnych o wspólne osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego. Jednak jak wynika z dokumentów, z problemem tym
borykano się corocznie aŜ do końca lat 80-tych XX wieku.

8.I.1967 roku delegowano na kurs mechaników motopompy druha Jana
Brańkę. Kurs ten odbywał się w Wieliczce. 30.X.1968 roku taki sam kurs ukończył
druh

Andrzej

Bargiel.
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przeciwpoŜarowy na wartość 30 tys. zł. Komendant Głuszek w dniu 20.VI.1968
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zorganizowanie zabawy, za którą jest odpowiedzialny w tym czasie. Opłaca
ZAIKS w Suchej. Za salę wynajętą od Władysława Nosala płaci 600 zł, za mycie i
sprzątanie po zabawie płaci 150 zł Janinie Nosal. 13.I.1969 roku w Krakowie, w
pracowni haftów na ul. Floriańskiej zakupiono czapki i emblematy. 19.III.1969
roku z Gminnej Spółdzielni w Stryszawie otrzymano dotację w kwocie 500 zł, zaś
z PKO Oddział w Wadowicach odsetki od wkładów oszczędnościowych

w

wysokości 594 zł. Pismo, które otrzymał zarząd 19.XII.1969 roku od Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie poleca złoŜenie wzorów podpisów i
otwarcie rachunku bankowego w Kasie Spółdzielczej w Suchej, na którym będą
gromadzone środki na utrzymanie jednostki.

Rok 1970
Na Walnym Zebraniu w sali Prezydium GRN w dniu 12.IV.1970 roku
dochodzi do zmiany Prezesa. Miejsce druha Juliana Gronia zajmuje młody druh
Franciszek Targosz. Powód zmiany był następujący: "Mało interesował się
sprawami straŜy". Kandydaturę druha Targosza wysunął druh Bronisław Wągiel.
Wybrano go jednogłośnie. Dokonano równieŜ zmiany Skarbnika. W miejsce druha
Bronisława Kryjaka wybrano druha Józefa Michałka. Komendantem pozostał nadal
druh Stanisław Głuszek, a jego Zastępcą druh Bronisław Wągiel. Sekretarzem był
nieprzerwanie druh Stanisław Miska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
druh Józef Wajdzik, a Członkiem Bronisław Paczka. W tym czasie na ksiąŜeczce
PKO zgromadzone było 22 tys. zł. W Komendzie Powiatowej w Suchej przewodzi
wówczas Kapitan PoŜarnictwa Marek Aksamit, który w 1972 roku awansuje do

stopnia Majora PoŜarnictwa. Pełnić tą funkcję będzie do 1975 roku. Nowy Zarząd
energicznie przystąpił do pracy. Pismem z dnia 22.IV.1970 roku z podpisem
sekretarza OSP a za pośrednictwem Powiatowej Komendy StraŜy PoŜarnej w
Suchej, zamówiono sześć egzemplarzy typowego planu remizy straŜackiej dla
OSP Krzeszów. Dokumenty kosztorysowe projektów otrzymano 28.VIII.1970
roku z biura projektów w Warszawie, a zapłacono za nie niemal 5 tys. zł. Jeden
komplet tej typowej dokumentacji, w sumie 12 teczek, wypoŜyczyła 1.III.1972
roku OSP Kurów.

Lata 1971-1974
Ze sprawozdania z działalności za 1971 rok dowiadujemy się, Ŝe brak
remizy powoduje zastój w rozwoju jednostki. Po kaŜdej akcji węŜe trzeba suszyć
prymitywnie, pod gołym niebem wokół budynku naczelnika. 20.X.1971 roku od OSP
Kuków otrzymano uŜywaną przyczepę konną, która słuŜyła do przewozu sprzętu
przeciwpoŜarowego, która stała jednak cały czas na wolnym powietrzu. SłuŜyła
ona przez cztery lata, a została zlikwidowana z powodu zuŜycia protokołem z dnia
14.X.1975 roku. Na koniec 1971 roku. wartość sprzętu OSP Krzeszów wyceniono
na 80 519 zł. Cały sprzęt był przechowywany u Komendanta, co bardzo utrudniało
Ŝycie jego rodzinie. Mimo iŜ straŜ posiadła juŜ dokumentację na budowę remizy,
to problemem stało się pozyskanie działki, o którą juŜ od dwóch lat starała się
GRN.
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W latach 1972 i 1973 następuje załamanie działalności OSP. W Protokole
kontroli gotowości bojowej przeprowadzonej przez Komendę Powiatową w Suchej
Beskidzkiej w dniu 12.12.1972 roku stwierdza się: "Niesprawna syrena alarmowa
(spalony silnik przez złe podłączenie), motopompa M400 znajduje się w
przedpokoju" izdebce, brak paliwa, niezalana płynem przeciwmrozowym, sprzęt
znajduje się w kilku pomieszczeniach. Na pismo z Powiatowej Komendy StraŜy

PoŜarnej z 23.I.1973 roku dotyczącego sprzętu przeciwpoŜarowego dano
odpowiedź dopiero po przeszło roku w dniu 21.II.1974 roku, tłumacząc się tym, Ŝe
pismo znajdowało się u Komendanta, który o nim całkowicie zapomniał. Komendant
wraz z Stanisławem Wajdzikiem figurował jako furman do celów bojowych. Na
walnym zebraniu w dniu 17.II.1974 r. obszernie podsumowano działalność za 1973
r. Sprawozdanie finansowe przeczytał sekretarz Miska z uwagi na nieobecność
skarbnika druha Michałka. W pogotowiu kasowym nie było Ŝadnych pieniędzy gdyŜ
kalendarzy na 1974 r. nie rozprowadzano ani teŜ nie przeprowadzono Ŝadnych
imprez dochodowych od dwóch lat ze względu na brak jakichkolwiek pomieszczeń
lokalowych. Wyjaśnił jednocześnie Ŝe na koncie w banku w Stryszawie jest
240 146 zł oraz na ksiąŜeczce PKO kwota 17 000 zł co daje łącznie 257 166 zł, co
było na ten czas kwotą bardzo duŜą. Następnie sekretarz druh Miska oświadczył
Ŝe pieniądze te będą wydawane skrupulatnie gdyŜ będą potrzebne do budowy
remizy. Komisja rewizyjna przy OSP stwierdziła Ŝe finanse są zgodne a sprzęt
przeciwpoŜarowy znajduje się u druha Głuszka na strychu (oprócz motopompy).
Komisja rewizyjna w tej sytuacji postawiła wnioski:
1) Na wynajęcie u kogoś lub wykonanie jednego pomieszczenia w
nowobudowanym domu prezesa Targosza na sprzęt przeciwpoŜarowy
2) Naprawienie syreny alarmowej elektrycznej oraz przeniesienie jej spod
śurawnicy do centrum wsi koło budynku druha Franciszka Targosza.
Wnioski te niezrealizowano oprócz syreny alarmowej, którą naprawił druh
Franciszek Targosz za 1 081 zł uruchomiona 24.VIII.1974 r. Zaproszeni goście
na to spotkanie w osobach: komendant gminny druh Władysław Janik i prezes
gminnej straŜy poŜarnej druh Skowron dziwili się, Ŝe nie przyjmuje się tu
nowych młodszych członków, nie prowadzi się szkółki, nie przeprowadza kontroli.
Na zebraniu tym oprócz nieobecnego, wspomnianego skarbnika nie było teŜ
komendanta druha Głuszka. W tych okolicznościach postanowiono zmienić
komendanta. Wybrano młodego druha Jana Dyducha, zaś na skarbnika wybrano

druha Stanisława Małysiaka, jednak jak się okaŜe nie na długo. Postanowiono
sprawdzić węŜe tłoczne gdyŜ na stanie było ich duŜo ale starych i dziurawych. Po
inwentaryzacji tych węŜy okazało się Ŝe dobrych jest: W75 - 3 sztuki tj. 60 mb,
W52 - 10 sztuk tj. 200 mb.

Lata 1975-1979
Na

polecenie

Związku

Ochotniczych

StraŜy

PoŜarnych

w

Suchej

Beskidzkiej zwołano w dniu 7.IX.1975 roku zebranie OSP Krzeszów, które odbyło
się w budynku Szkoły Podstawowej. Postanowiono odwołać zarówno Komendanta
jak i Skarbnika (druhów Dyducha i Małysiaka) gdyŜ wymienieni nie poczuwali się
do Ŝadnej pracy w OSP, a straŜ była nieaktywna. Ponownie komendantem został
druh Stanisław Głuszek, a Skarbnikiem druh Józef Michałek. Dokonano równieŜ
zmiany Prezesa. Ustępującego druha Targosza zastąpił druh Julian Wajdzik. Tak
więc cały Zarząd OSP Krzeszów pochodził spod śurawnicy. Zmian dokonano
równieŜ w Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego wybrano druha Stanisława
Palichleba, zaś na członków druhów Józefa Fludra, i Józefa Mikołajka. W wolnych
wnioskach poruszono jak zwykle budowę remizy na placu koło budowanych garaŜy
Koła Rolniczego w Krzeszowie lub porozumienie się z zarządem SKR w Stryszawie
w sprawie dobudowy piętra dla OSP na istniejącym parterowym budynku.
Na Walnym Zebraniu, które

odbyło się 8.II.1976 roku w Szkole

Podstawowej nie nastąpiły Ŝądne zmiany w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.
Podjęto jednak bardzo waŜną decyzję (jak się później okaŜe chybioną)
mianowicie postanowiono przekazać pieniądze dla Kółka Rolniczego, które miało
wybudować piętro z świetlicą, a w której odbywać się będą zebrania, szkolenia i
zabawy. Do dobudówki miało prowadzić oddzielne wejście. Stare garaŜe (boksy)
Kółka Rolniczego miały zostać przekazane OSP na sprzęt przeciwpoŜarowy.
O tych decyzjach zapewniał druh Bronisław Kryjak a jednocześnie Prezes Kółka
Rolniczego. Członkowie OSP mieli pracować przy budowie świetlicy oraz

zorganizować zbiórkę drzewa od rolników na ten cel. Postanowiono równieŜ
wypłacać corocznie 1 200 zł Komendantowi Głuszkowi za przechowywanie sprzętu,
do czasu przeniesienia go do garaŜy. Jednak plany i ambicje nie szły w parze z ich
realizacją.
W odpowiedzi na pismo Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Suchej
Beskidzkiej z dnia 28.II.1977 roku, dotyczącym szkolenia członków, zarząd OSP
odpisał, Ŝe nie ma chętnych straŜaków ze względu na podeszły wiek i prace w
gospodarstwach rolnych. Z protokołu posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP w
Stryszawie, które odbyło się 17.V.1977 roku wynikało, Ŝe delegaci z OSP
Krzeszów nie uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Gminnego, a jednostka z
Krzeszowa wraz z OSP Hucisko nie uczestniczą we współzawodnictwie przez co
obniŜa to pozycję Zarządu Gminnego w województwie. W przeddzień święta
odrodzenia Polski tj. 22.VII przewidziano przekazanie do uŜytku straŜnicy

w

Kukowie. Święto straŜaków i działaczy słuŜby przeciwpoŜarowej obchodzone było
tego roku 22 maja, a w okresie od 22-29 maja odbywały się dni ochrony
przeciwpoŜarowej. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej z dnia
12.VI.1975 roku Naczelnik Gminy Stryszawa zarządził wpis OSP Krzeszów do
rejestru pod numerem 5/550 przez co OSP Krzeszów otrzymała osobowość
prawną. Zaś na podstawie decyzji Naczelnika nakazano druhom: Stanisławowi
Wajdzikowi i Józefowi Michałkowi dostarczanie OSP Krzeszów furmanek wraz z
końmi w przypadku alarmu. Pismem z dnia 8.IX.1977 roku Zarząd Gminny OSP

i

Komitet Gminny PZPR w Stryszawie zgodnie z wytycznymi zobowiązał zarząd do
czynu społecznego całej jednostki w dniu 30.VIII.1977 roku - czyszczenie
zbiornika pod śurawnicą.
Na zebraniu, które odbyło się 22.I.1978 roku dokonano po prawie 22 latach
zmiany Komendanta OSP Krzeszów. Na miejsce druha Stanisława Głuszka
wybrano druha Tadeusza Gibasa, zaś pierwszym Wiceprezesem za druha
Bronisława Wągla, został wybrany druh Karol Bargiel. Drugim Wiceprezesem

został druh Eugeniusz Palus. Gospodarzem mianowano druha Adam Hadkę. W dniu
27.I.1978 roku Zarząd Wojewódzki OSP w Bielsku-Białej wystosował pismo do
Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Stryszawie zawiadamiające, Ŝe mające się
odbyć w dniu 22.I.1978 roku Walne Zebranie OSP Krzeszów nie odbyło się z
przyczyn całkowitego braku przygotowania materiałów sprawozdawczych z
działalności za rok 1977, jak i równieŜ planu pracy oraz planu finansowego na rok
1978. Jedynie powołano trzyosobowy zespół kontrolny, finansowo-gospodarczy i
regulacyjny z druhów: Jana Dyducha, Tadeusza Gibasa i Jana Brańki.
Postanowiono równieŜ zwołać ponownie Walne Zebranie na dzień 19.III.1978
roku. Zebranie w tym terminie doszło do skutku, sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej złoŜył Komendant Tadeusz Gibas, który w dyskusji zaapelował o
przyznanie starych garaŜy na sprzęt przeciwpoŜarowy. Druh Czesław Lalik
wspomniał, Ŝe dla OSP w Krzeszowie był przyznany wóz bojowy, ale straŜ go nie
otrzymała z powodu ogólnego bałaganu. W tym czasie zachodziła groźba
rozwiązania jednostki ze względu na zupełny brak pracy. Jednak kryzys udało się
zahamować. Zorganizowano dwie zabawy taneczne w świetlicy SKR na piętrze.
Zabawa w dniu 6.VIII.1978 roku dała zysk 4 850 zł. Na wyjazdowym posiedzeniu
gminnego komitetu PZPR w Stryszawie, które odbyło się 5.VIII.1978 roku

w

Krzeszowie, w którym ze strony OSP uczestniczyli: Prezes Julian Wajdzik,
Stanisław Głuszek i Bronisław Wągiel. Podkreślono wówczas, Ŝe 23.06.1976
roku

z konta bankowego OSP wypłacono kwotę 47 844 zł na opracowanie

dokumentacji budowy piętra dla potrzeb OSP. Gdyby straŜ tych pieniędzy nie
przekazała, to budynek SKR nie byłby piętrowy. Na dzień 19.XI.1978 roku w SKR
w Krzeszowie zwołano Walne Zebranie, na którym poruszono sprawę przekazania
OSP starych garaŜy. Zmieniono Sekretarza. Ustąpił druh Stanisław Miska na
rzecz druha Stanisława Harańczyka, kierownika tutejszego Kółka Rolniczego.
Stan finansowy na ten dzień był następujący: na koncie 200 000 zł plus 20 000 zł
na ksiąŜeczce PKO. W tym czasie powstał konflikt między SKR a OSP, gdyŜ SKR

miała wygórowane Ŝądania (chciała opłat za zabawy, zakupu firanek, stołków, itp.).
RównieŜ współpraca pomiędzy Prezesem Julianem Wajdzikiem a Naczelnikiem
Tadeuszem Gibasem nie układała się najlepiej, co miało odbicie na Walnym
Zebraniu w dniu 18.XI.1979 roku. W tym czasie doszło do kolejnych zmian w
Zarządzie. Z funkcji ustąpił Prezes Julian Wajdzik, a Prezesem został druh
Jerzy Paczka. Naczelnikiem pozostał druh Tadeusz Gibas, Sekretarzem wybrano
druha Jana Wójcigę za druha Stanisława Harańczyka, Skarbnikiem mianowano
druha Bronisława Kryjaka za druha Józefa Miskę. Dotychczasowy Prezes druh
Julian Wajdzik został członkiem zarządu. Postanowiono przenieść syrenę do
garaŜy i przejąć te garaŜe oraz odebrać dokumenty od byłego Sekretarza, druha
Stanisława Miski. Zobowiązano druha Jerzego Paczkę do wyremontowania tych
garaŜy i przeniesienie do nich sprzętu przeciwpoŜarowego. Były Prezes druh
Julian Wajdzik nie przekazał nowemu Zarządowi ani ksiąŜeczki czekowej, ani
ksiąŜeczki PKO twierdząc, Ŝe gdzieś zaginęły.

Lata 1980-1984
W dniu 21.XII.1980 roku w Szkole Podstawowej odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Ustępują: Prezes Jerzy Paczka, a nowym prezesem
zostaje druh Władysław Palichleb. Naczelnik Tadeusz Gibas zostaje zastąpiony
przez druha Czesława Kachla, Zastępcą Naczelnika zostaje Adam Pasko. Nowym
Skarbnikiem za druha Bronisława Kryjaka wybrano druha Czesława Płonka, a
członkami zarządu zostali druhowie Wieław Stachowski i Marian Gołuszka. Na
zebraniu tym odnalazła się ksiąŜeczka czekowa i ksiąŜeczka PKO, które
przekazano

Skarbnikowi

Czesławowi

Płonce.

Skrytykowano

powolnie

przebiegające prace remontowe przy przejętych garaÄšźach. Tłumaczono to
jednak tym, Ŝe kaŜdy pracuje w zakładach pracy lub na roli, oraz Ŝe rok 1980 był
niekorzystny - mokry. Kolejne zebranie w dniu 1.II.1981 roku, które otworzył
Zastępca Naczelnika druh Adam Pasko zawiesiło w czynnościach Prezesa

Władysława Palichleba, a zastępstwo pełnienia tej funkcji powierzono za zgodą
zebranych druhowi Marianowi Gołuszce. Naczelnik Czesław Kachel utrzymał się
jeszcze przez rok. Od tego czasu OSP Krzeszów zaczyna pręŜniej działać. OSP
bierze udział w zawodach gminnych, jednak wypadając przeciętnie, ruszają prace
społeczne, szkolą się członkowie, porządkuje się przynaleŜność członkowską,
wykreśla martwe dusze. W tym czasie działa około 20 młodych straŜaków.
Zebranie sprawozdawcze za rok 1981 odbywa się 7.II.1982 roku. Zostaje
na nim zatwierdzony na Prezesa druh Marian Gałuszka. Na funkcji naczelnika
druha Czesława Kachla zastępuje druh Adam Pasko, Zastępcą Naczelnika
wybrano druha Edmunda Bargla, a Sekretarz i Skarbnik pozostali bez zmian.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został druh Bolesław Wajdzik. Na walnym
zebraniu w dniu 23.I.1983 roku podjęto sprawę budowę remizy w miejscu
istniejących starych garaŜy. Zadecydowano o wystawieniu masztu pod syrenę
alarmową i doprowadzeniu prądu do garaŜy. W dniu 2.VIII.1983 roku na zebraniu
Zarządu omówiono załatwienie planu pod budowę remizy. Otrzymano przydział
pustaków z urzędu gminy Stryszawa, a członkowie zobowiązali się nawieźć kamień
do ławicy własnym transportem. Pojawiły się jednak trudności z przydziałem
cementu i cegły. Z protokołu zebrania sprawozdawczego za rok 1983, które
odbyło się 5.II.1984 roku dowiadujemy się, Ŝe OSP Krzeszów posiadała:
zastępczy garaŜ (po 35 latach tułaczki, motopompę M800, wóz dwukołowy do
przewozu sprzętu przeciwpoŜarowego, węŜe suwne, węŜe tłoczone W-75 - 200
mb, W-52 - 200mb. StraŜ nie posiadała telefonu, ale mogła korzystać z telefonu
poczty w czasie godzin pracy urzędu oraz z telefonu szkoły który był dostępny
całą dobę. W tym czasie aktywnością wyróŜniali się druhowie: Marian Gołuszka,
Adam Pasko, Jan Wójciga, Czesław Płonka, Bolesław Wajdzik, Eugeniusz Nosal,
Tadeusz

Harańczyk,

Edward

Łukasik,

Edmund

Bargiel

i

Jan

Brańka.

W 1984 roku stare garaŜe zostały wyburzone, ławice remizy
wykopane i zalane. Przy robotach tych przepracowano 417 godzin. 73 godziny

pracowały ciągniki przy woŜeniu kamieni i wyciąganiu drutu oraz wywoŜeniu
zbędnej ziemi. Betoniarka przepracowała 20 godzin.
Od

5

lutego

pomieszczeniach

1984

garaŜowych

roku

sprzęt

"barakach"

straŜacki
po

Kółku

był

przechowywany w

Rolniczym.

Wcześniej

nieodpłatnie miejsca na sprzęt straŜacki uŜyczali: Julian Groń, Stanisław
Gołuszka, Julian Wajdzik i Julian Tatara.

Lata 1985-1987
Z protokołu zebrania sprawozdawczego za rok 1985, które odbyło się
22.II.1986 roku wynika, Ŝe w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w
osobach: Komendant Gminny OSP druh Władysław Janik, członek Zarządu
Gminnego OSP druh Czesław Lalik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP druh
Rychel, Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Stanisław Baca. Zebranie otworzył
Prezes OSP Marian Gołuszka, przewodniczącym zebrania wybrano druha
Władysława Janika. Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił prezes druh
Marian Gołuszka. Dotyczyło ono rozpoczęcia budowy straŜnicy. Podkreślił
trudności z pozyskaniem materiałów budowlanych. Komendant gminny Władysław
Janik w trakcie dyskusji krytycznie ocenił porządek na budowie. Zaproponował
powołanie komitetu budowy. Prezes OSP Marian Gołuszka przedstawił murarzy,
którzy podjęli się budowy. Murarz Mieczysław Iciek oświadczył, Ŝe moŜe podjąć
się budowy na podstawie umowy. Prezes Zarządu Gminnego druh Stanisław Baca
wypowiedział się na tematy nurtujące jednostkę OSP oraz zalecił lepszą
organizację pracy. Zaproponował wciągnąć w budowę społeczeństwo. JeŜeli
jednostka wykorzysta własne środki, moŜe liczyć na dodatkowe.
W dniu 14.XII.1986 roku doszło do Walnego Zebrania sprawozdawczowyborczego OSP Krzeszów, które odbyło się w starym przedszkolu. Zebranie
otworzył

Prezes

Marian Gołuszka witając

przybyłych gości

w

osobach:

przedstawiciela Zawodowej StraŜy PoŜarnej z Suchej Beskidzkiej - druha Piotra

Harańczyka, Komendanta Gminnej OSP Stryszawa - druha Władysława Janika,
przedstawiciela Zarządu Gminnego OSP Stryszawa - druha Czesława Lalika,
Dyrektora Szkoły Podstawowej - Józefa Surmę, przedstawiciela Rady Sołeckiej
wsi
OSP

Krzeszów -

druha

Bronisława

Kryjaka,

Prezesa

Zarządu

Gminnego

Stryszawa Naczelnika Gminy Stryszawa - druha Stanisława Bacę, Sołtysa

wsi Krzeszów -Franciszka Wójcigę, oraz zebranych straŜaków. Sprawozdanie z
działalności przedstawił Prezes Marian Gołuszka, sprawozdanie finansowe druh
Stanisław Krzesiński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący
druh Tadeusz Harańczyk. Naczelnik Adam Pasko przedstawił plan działalności na
rok 1987, a takŜe plan finansowy. W dyskusji druh Władysław Polak wskazał na
potrzebę większego zaangaŜowania się członków w budowę, a takŜe na szukanie
wsparcia wśród mieszkańców wsi. W tym czasie była juŜ połoŜona płyta na
parterze budynku. Zebranie zadecydowało budowę piętra. Druh Stanisław
Wajdzik pruszył sprawę finansowania nadbudowy. Dyrektor szkoły Józef Surma
omówił sprawy związane z organizacją budowy. Jako sekretarz POP był
zainteresowany

dalszą

rozbudową

i

nadbudową

motywując

to

dobrem

ogólnowiejskim. Absolutorium udzielono jednogłośnie ustępującemu Zarządowi.
Wybrano nowe władze straŜy oraz komitet rozbudowy. Nowy zarząd: Prezes Marian Gołuszka, Skarbnik - Stanisław Wajdzik, Naczelnik - Adam Pasko,
Gospodarz Eugeniusz Nosal, Zastępca Naczelnika - druh Stanisław Krzesiński,
członek Zarządu - Zdzisław Bania, Sekretarz - Jan Wójciga, Prezes Komisji
rewizyjnej - Tadeusz Harańczyk, członek Komisji Rewizyjnej Edward Łukasik.
Wybrano delegatów na Zjazd Gminny druhów: Mariana Gołuszkę, Adama Pasko,
Stanisława Krzesińskiego, Stanisława Harańczyka, Edwarda Łukasika i do
Komitetu Rozbudowy straŜnicy OSP Krzeszów druhów: Adama Pasko, Mariana
Gołuszkę,

Stanisława

Krzesińskiego,

Franciszka

Wójcigę,

Józefa

Surmę,

Władysława Polaka i Eugeniusza Nosala. Wybory przebiegły jednogłośnie. Na
zebraniu 8.III.1987 roku w protokole czytamy: "Zarząd zobowiązał skarbnika

Stanisława Wajdzika do prowadzenia obrotów kasowych na bieŜąco i zgodnie z
instrukcją, do czego miał zastrzeŜenia w czasie kontroli Zarządu Gminy.
Wytypowano druha Stanisława Krzesińskiego na członka Zarządu Gminnego. W
tym samym miesiącu, 28 marca odbyło się

drugie zebranie, na którym

przeanalizowano pracę prezesa druha Mariana Gołuszki, który nie przyszedł na
zebranie. Obecni na zebraniu druhowie: Władysław Polak, Adam Pasko, Stanisław
Wajdzik, Stanisław Krzesiński, Eugeniusz Nosal, Edmund Bargiel, Edward Łukasik,
Leszek Wajdzik, Tadeusz Harańczyk, Jan Wójciga i Zdzisław Bania postanowili
zawiesić go w czynnościach na czas do następnego Walnego Zebrania (brak
rozliczenia z kalendarzy), a na P.O. Prezesa powołano druha Władysława Polaka.
Następnie

upowaŜniono

druha

Stanisława

Wajdzika,

Edwarda

Łukasika,

Władysława Polaka i Adama Pasko do pobierania pieniędzy z konta bankowego za
pomocą ksiąŜeczki czekowej. Rozdzielono równieŜ pieczątki firmowe, nagłówkowe
OSP od 1 do 4: nr 1 - Adam Pasko + imienna Naczelnik OSP, nr 2 - Jan Wójciga Sekretarz, nr - 3 Stanisław Wajdzik -Skarbnik, nr 4 - Edward Łukasik - Komisja
Rewizyjna- członek Komisji Rewizyjnej.
26.04.1987 roku odbyło się zebranie OSP, w którym uczestniczyło 16
druhów, a na które przybyli: Dyrektor Szkoły Podstawowej Józef Surma,
Przewodniczący Rady Sołeckiej, Sołtys Franciszek Wójciga, członek Rady
Sołeckiej Bronisław Kryjak. Prezes Władysław Polak omówił sprawy organizacyjne
OSP oraz konieczność przeszkolenia wszystkich druhów z zakresu pierwszego
stopnia. Następnie przedstawił sprawy materiałów budowlanych (do budowy
piętra) przyznanych przez Urząd Gminy i zaapelował do druhów aby podjęli czyny
społeczne przy budowie, która ma ruszyć w najbliŜszym czasie. Przedstawiono
problem murarzy (brak chętnych z papierami, gdyŜ budowa "szła na dziko", bez
konkretnego planu, w ramach remontu) i postanowiono zgodnie brać murarzy
samouków ze wsi. Sołtys Krzeszowa przedstawił sprawę dofinansowania budowy
przez Radę Sołecką z czym nie powinno być problemu. Zobowiązała się do

wypłacenia rachunków związanych z murowaniem. Prezes Polak zaapelował o
podjęcie uchwały umoŜliwiającej rozpoczęcie budowy bez inspektora nadzoru,

a

za prace z tym związane odpowiadać miał komitet budowy. Dyrektor Szkoły
Józef Surma poruszył sprawę zaangaŜowania całej wsi w budowę, uznając za
celowe zwołanie zebrania wiejskiego, na którym byłaby omawiana ta sprawa. W
dokumentacji OSP Krzeszów zachowało się dziewięć protokołów z 1987 roku
omawiających problemy budowy oraz związanych z działalnością wewnątrz
organizacyjną OSP.

Historię spisał druh Władysław Polak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1987
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 09.01.1988 roku
OSP w Krzeszowie w 1987 roku działała w następującym składzie
organizacyjnym:
1) Ogółem członków czynnych - 24 osoby
2) Ogółem członków honorowych - 1 osoba
Zarząd OSP Krzeszów zaczął pracować w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Marian Gołuszka
Naczelnik - Adam Pasko
Zastępca Naczelnika- Stanisław Krzesiński
Sekretarz Zarządu - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Eugeniusz Nosal
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Harańczyk
Członek Komisji Rewizyjnej - Edward Łukasik

Członek Komisji Rewizyjnej - Lesław Wajdzik
W dniu 29 marca 1987 roku na wniosek Komisji Rewizyjnej Członkowie OSP
dokonali zmiany. W miejsce dotychczasowego Prezesa druha Mariana Gołuszki
funkcję tą powierzyli druhowi Władysławowi Polakowi. RównieŜ na stanowisku
Naczelnika OSP Krzeszów dokonano zmiany. Dotychczasowy Naczelnik druh
Adam Pasko złoŜył rezygnację, związku z czym funkcję tą powierzono druhowi
Edwardowi Łukasikowi. To spowodowało dokooptowanie do Komisji Rewizyjnej
druha Edmunda Bargla. Tak więc ostatecznie Zarząd OSP Krzeszów pracował do
dnia dzisiejszego w następującym składzie:
1) Władysław Polak - Prezes Zarządu
2) Edward Łukasik - Naczelnik
3) Stanisław Krzesiński - Zastępca Naczelnika
4) Jan Wójciga - Sekretarz
5) Stanisław Wajdzik - Skarbnik
6) Eugeniusz Nosal - Gospodarz
Oraz Komisja Rewizyjna:
1) Tadeusz Harańczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2) Edmund Bargiel - Członek Komisji Rewizyjnej
3) Lesław Wajdzik - Członek Komisji Rewizyjnej
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 6 zebrań członków i 4 posiedzenia
Zarządu, na których podjęto 21 uchwał, które wszystkie zrealizowano w całości.
Zgodnie z uchwałą ubiegłego Walnego Zebrania przystąpiono do budowy świetlicy
(piętra) OSP, a więc zaczęliśmy gromadzić materiały budowlane w postaci:
1) Pustaki - 1800 szt.
2) Drut zbrojeniowy - 2000 kg (fi-14 i fi-16)
3) Cement - 13 000 kg
4) Deski - 4 m
5) Stemple - 200 szt.

6) Blacha trapezowa - 2200 kg
Ponadto wapno, piasek, Ŝwir oraz drobne materiały: gwoździe, wiadra itp. RównieŜ
z początkiem roku zamówiono metalową konstrukcję dachową. NaleŜy zaznaczyć,
Ŝe miniony rok, a zwłaszcza III kwartał był dla budownictwa nie sprzyjający
(opóźniona wiosna, deszczowe lato). Mimo to 23 kwietnia przywieźliśmy pustaki i
cement, a juŜ pięć dni później przystąpiono do budowy murów, które po czterech
dniach ukończono. Murarzami byli: Józef Okruta i Jan Mikołajek. Niezwłocznie
przystąpiono do szałowania i zbrojenia, po czym 30 maja w liczbie 25 osób
(członków OSP i mieszkańców wsi) pracujących społecznie połoŜono płytę i
wybetonowano podłoŜe w garaŜu. Praca szła na dwie betoniarki. Przerobiono w
ten dzień 5750 kg cementu. Po tych pracach nastąpiła przerwa w budowie do
września, która była spowodowana pracami polowymi. Następny zryw przy
budowie wiąŜe się z datą 23 września kiedy to przywieliśmy ciągnikiem druha
Bolesława Wajdzika z S.U.W. Tarnawa Dolna konstrukcję dachowa, przy
niemałych

kłopotach

spowodowanych

nieforemnością

ładunku.

Następnie

konstrukcja ta przy pomocy dźwigu została wprowadzona na płytę a 27 września
1987 roku została zamontowana (skręcona i osadzona na markach).
10 października wymurowano szczyty, które zastąpiły dwa drogie wiązary
oraz komin. 17 października przystąpiono do krycia dachu blachą trapezową,
którą dość szczęśliwie i w wystarczającej ilości udało się nam zdobyć. Prace
związane z kryciem dachu wykonali nasi druhowie: Jan Rusin i Franciszek Tatara
w czynie społecznym. Następne waŜniejsze prace wykonane przy budowie to:
1) Przeniesienie syreny z księŜego sadu na dach
2) Wykonanie instalacji elektrycznej
3) Przerobienie bramy garaŜowej (drzwi) otrzymanej za darmo z Komendy
Rejonowej w Suchej Beskidzkiej
4) Zaszklenie i załoŜenie okien na parterze
5) PołoŜenie tynków w garaŜu i świetlicy straŜackiej na parterze

6)

Wybicie w płycie dziury pod potrzeby klatki schodowej (wcześniej nie
planowano budowy piętra

7) Zamówienie materiałów dla potrzeb budowy.
Ostatecznie 2 grudnia po obniŜeniu się temperatury i spadnięciu śniegu
zakończyliśmy prace budowlane. I tak szanowni goście oraz druhowie OSP

w

skrótowym ujęciu wyglądały prace przy budowie straŜnicy OSP Krzeszów w 1987
roku. Przy wykonaniami tych prac straŜacy oraz mieszkańcy wsi przepracowali
wiele godzin.
PoniŜej lista społeczników (dokładne zapisy w szafie archiwalnej):

Druhowie: Władysław Polak, Edward Łukasik, Edmund Bargiel, Stanisław
Wajdzik, Bolesław Wajdzik, Stanisław Krzesiński, Andrzej Wójcik, Tadeusz
Harańczyk, Czesław Kachel, Krzysztof Świętek, Wojciech Świętek, Adam Pasko,
Eugeniusz Nosal, Lesław Wajdzik, Jan Rusin, Franciszek Tatara, Leszek Pasko,
Jan Dyduch, Marian Gołuszka, Jan Wójciga, Eugeniusz Polus, Marek Wajdzik
Zdzisław Bania, Czesław Płonka.
Mieszkańcy Krzeszowa: Franciszek Wójciga, Bronisław Kryjak, Józef
Mikołajek, Józef Iciek, Marian Iciek, Jan Mikołajek, Władysław Kachel, Stanisław
Fijak, Józef Warmuz, Józef Brańka, Stanisław Kachel, Edward Głuszek, Czesław
Lalik z Kukowa, Stefan Kościelniak, Władysław Pająk, Władysław Jakubiak,
Aleksander Gach, Marian Gibas, Jan Kachel, Leszek Kachel, Marian Liszka, Marek
Zając, Bronisław Fluder, Józef Okruta, Jan Harańczyk, Franciszek Targosz,
Szymon śywczak, Józef Kawończyk, Marcin Groń, Rafał Bania, Kazimierz
Pilarczyk, Edward Pilarczyk, Marian Wągiel, Tadeusz Gach, Jerzy Kawa, Janusz
Wajdzik, Franciszek Krzeszowiak, Stanisław Kawończyk, Ferdynand Nosal.
Czyny partyjne: Henryk Paździorko, Feliks Harańczyk, Franciszek Wójciga,
Bronisław Kryjak, Bronisław Zając.

Ogólna wartość czynu społecznych 1988 roku wyniosła przepracowanych
2524 roboczogodzin.
W minionym roku członkowie OSP Krzeszów nie tylko udzielali się
społecznie przy budowie straŜnicy, ale równieŜ aktywnie uczestniczyli w
zapobieganiu poŜarów przez przeprowadzenie kontroli przeciwpoŜarowych we
wszystkich domostwach Krzeszowa by wydać w wypadku zauwaŜonych usterek
stosowane zalecenia. Być moŜe dzięki tym naszym działaniom nie było Ŝadnego
poŜaru w minionym roku. Zawsze wychodzimy z załoŜenia, Ŝe łatwiej i taniej jest
zapobiegać poŜarom niŜ je gasić. To właśnie w celach profilaktycznych
postaraliśmy się o tablicę ogłoszeń, na której będziemy wywieszać ulotki o
tematyce

przeciwpoŜarowej.

Tablicę

wykonał

społecznie

stolarz

Józef

Kawończyk.
W 1987 roku 15 naszych członków ukończyło kurs z zakresu szkolenia
podstawowego czyli I stopnia, otrzymując stosowane świadectwa. Nasza straŜ na
zawodach gminnych zajęła II miejsce na 7 jednostek, a na zawodach
powiatowych, które odbyły się w Suchej Beskidzkiej zajęliśmy 9 miejsce. NaleŜy
przy tym podkreślić, Ŝe dotychczasowe warunki i brak moŜliwości odbywania
szkoleń oraz zebrań, a takŜe przechowywania sprzętu mieliśmy bardzo cięŜkie.
Liczymy Ŝe radykalna poprawa w tym temacie nastąpi juŜ w bieŜącym roku.
Pomimo tego w ocenie Komendy Rejonowej, która przeprowadzała kontrolę
w naszej jednostce, wypadliśmy dobrze otrzymując następujące oceny:
1)

Ze sprawności bojowej - bardzo dobry

2)

Z przechowania sportu i jego konserwacji - dobry

Kończąc czas w imieniu Zarządu szczerze podziękować:
1) Urzędowi Gminy Stryszawa za finansowanie materiałów budowlanych oraz
jej Naczelnikowi za osobiste zaangaŜowanie w rozwój OSP
2)

Państwu Zakładowi Ubezpieczeń i jego dyrektorowi za udzieloną
pomoc

z funduszu prewencyjnego

3) Radzie Sołeckiej wsi Krzeszów i jej Przewodniczącemu za pomoc finansową
4) Spółdzielni Kółek Rolniczych i jej Prezesowi za przekazanie 10 200 zł
5) Naszemu opiekunowi z ramienia Zarządu Gminnego OSP Ă˘Â�Â� druhowi
Lalikowi (szczególnie za pomoc organizacyjną)
6) Dyrektorowi SP Krzeszów za wsparcie i uczestnictwo w zebraniach oraz
udostępnienie szkoły
7) Kołu Gospodyń Wiejskich za przygotowanie posiłków i wypoŜyczenie naczyń
stołowych oraz sprzątanie i mycie
8) Wszystkim druhom z OSP Krzeszów za przepracowane godziny w czynie
społecznym
9) Wreszcie wszystkim mieszkańcom wsi, którzy w minionym roku pomagali
nam finansowo, czy teŜ poprzez prace społeczne.
RównieŜ chcę prosić o dalszą pomoc w bieŜącym roku. Myślę, Ŝe będę
wyrazicielem wszystkich twierdząc, Ŝe okres sprawozdawczy naleŜy uznać za
udany gdyŜ w budowie remizy zrobiliśmy duŜy krok naprzód, zaś organizacyjnie,
umocniliśmy się.
śyczę w nowym roku wszystkim tu zebranym sukcesów, tak w Ŝyciu
prywatnym, jak teŜ zawodowym i społecznym. śyczę owocnych obrad i rzeczowej
konstruktywnej dyskusji. Za nami duŜo ale i przed nami nie mało. Dziękuję za
uwagę! Jest to pierwsze zebranie przeprowadzone w budynku naszej straŜnicy.

Druh Władysław Polak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1988
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 08.01.1989 roku
Mija dokładnie rok od poprzedniego Walnego Zebrania naszej straŜy.
Minęło 40 lat od załoŜenia OSP Krzeszów. Jest to zebranie jubileuszowe

skłaniające nas do refleksji. Zgodnie ze statutem, zebraliśmy się, aby
podsumować miniony 1988 rok, ocenić i wyciągnąć wnioski, a takŜe nakreślić plan
działania na bieŜący 1989 rok. Nasuwa się tu pytanie jak był ten miniony rok dla
naszej OSP? Najkrócej odpowiadając: naszym zdaniem dobry, a nawet bardzo
dobry. Konieczne jest jednak przeanalizowanie, co składa się na tą ocenę.
W 1988 roku OSP Krzeszów działała w następującym składzie:
Zarząd:
Prezes Zarządu - Władysław Polak
Wiceprezes i Naczelnik - Edward Łukasik
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Członek Zarządu i Gospodarz - Eugeniusz Nosal
Komisja rewizyjna:
Przewodnicy Komisji - Tadeusz Harańczyk
Członek Komisji - Edmund Bargiel
Członek Komisji - Lesław Wajdzik
W minionym roku przyjęto 5 nowych członków, co daje obecnie liczbę 29
druhów. Zebrań ogólnych odbyły się 2, zaś Zarząd spotykał się 14 razy. Na
zebraniach i posiedzeniach podjęto 57 uchwał, z których wykonano 55. Nie
uporządkowano placu wokół budynku od strony północnej wraz z przeniesieniem
ogrodzenia oraz nie dokończono tynkowania kotłowni - przyczyną była wczesna
zima od początku listopada. W 1988 roku trzech druhów ukończyło kurs V stopnia
tj. naczelników, jeden druh VI stopnia tj. obsługi motopomp i trzech II stopnia
tj. dowódców sekcji. Biorąc pod uwagę przeszkolenia lat ubiegłych uwaŜamy, Ŝe
nasza jednostka na dzień dzisiejszy jest dobrze wyszkolona co nie oznacza, Ŝe
nie widzimy potrzeby ciągłego dokształcania się teoretycznego i praktycznego
przez czytanie czasopism straŜackich, ćwiczenia w terenie i na obiektach, a
takŜe uczestnictwo w zawodach.

W zawodach gminnych, które odbyły się 26 czerwca wypadliśmy dobrze,
ale co ciekawe nie odbyły się one na terenie gminy lecz w Suchej Beskidzkiej.
Postulujemy aby w przyszłości zawody gminne odbywały się w naszej gminie.
Przyciąga to młodzieŜ do straŜy, popularyzuje sprzęt i wyszkolenie bojowe wśród
młodych ludzi, prewencyjnie wpływa na sprawy przeciwpoŜarowe, a o to nam
przecieŜ chodzi. W naszej działalności szczególną uwagę zwracamy na
zabezpieczenie przeciwpoŜarowe. W miarę moŜliwości na zebraniach czy teŜ
poprzez plakaty popularyzujemy to zagadnienie. Przynajmniej raz w roku pięć
powołanych

zespołów

dokonuje

przeglądów

pod

względem

zabezpieczenia

przeciwpoŜarowego wszystkich obiektów znajdujących się na terenie naszego
działania. Zapewne w duŜej mierze dzięki tym działaniom naszą wieś (odpukać)
poŜary omijają. W 1988 roku w naszej wsi zanotowano tylko jeden poŜar w
skutkach nie groźny, a było to 26 maja. Pisząc o poŜarach, a szczególnie
moŜliwości ich gaszenia stwierdzamy, Ŝe u nas zaopatrzenie w wodę, czyli
najtańszy środek gaśniczy, w obecnym czasie jest praktycznie Ŝadne. Krzeszów
szczególnie cierpi na brak wody, nie tylko zresztą do gaszenia, lecz równieŜ do
domostw. Koniecznie naleŜy zrobić coś w tej sprawie.
Nasi druhowie zaglądają do domostw równieŜ z okazji rozprowadzania
kalendarzy straŜackich, które przez mieszkańców są mile przyjmowane.
Powieszony na widocznym miejscu kalendarz straŜacki przypomina o wyłączeniu
gazu, maszynki, grzałki i innych urządzeń. Nie ukrywamy, Ŝe przynosi on dla
straŜy równieŜ korzyści finansowe. Dlaczego poruszamy sprawę kalendarzy? Ano
dlatego, Ŝe na rok bieŜący 1989 otrzymaliśmy 280 sztuk, a potrzebnych było
400. Stanęliśmy w co najmniej kłopotliwej sytuacji, jednak z niej wybrnęliśmy.
Brakujące kalendarze uzupełniliśmy papieskimi. Prosimy więc władze zwierzchne,
aby taka sytuacja w przyszłości się nie powtórzyła.
Godne jest takŜe uwagi to, Ŝe we własnym zakresie róŜnymi drogami
dozbrajamy naszą jednostkę, choćby w takie rzeczy jak toporki, mundury

wyjściowe, pasy wyjściowe czy buty. Jesteśmy świadomi, Ŝe wyposaŜenie naszej
jednostki w sprzęt bojowy, i pomocniczy i inny jest daleki od potrzeb, lecz
liczymy Ŝe Komenda Rejonowa w tej sprawie będzie o nas pamiętała. W minionym
roku staraliśmy się wykonać wszystkie zalecenia i uchwały tak nasze jak i władz
zwierzchnich i tu liczymy Ŝe zostaniemy wysoko ocenieni. Chcę przypomnieć ze w
ramach współzawodnictwa za 1988 na szczeblu gminy zajęliśmy 2 miejsce za
Stryszawą. Z naszej świetlicy korzystają juŜ mieszkańcy wsi, organizowane są tu
wesela, teatrzyki, zebrania, dyskoteki, zabawy. Jednym zdaniem budynek ten
daje wymierne korzyści tak dla mieszkańców jak i dla OSP.
Zgodnie z postanowieniem poprzedniego Walnego Zebrania szczególną
wagę w 1988 roku kładliśmy na wykonanie prac budowlano-wykończeniowych w
naszej remizie. Jak sobie przypominamy w zeszłym roku z ledwością mogliśmy w
tym budynku na parterze przeprowadzić zebranie. Na piętro (na tą salę) moŜna
było się dostać wyłącznie po drabinie przez dziury pozostawione na okna. Od
betonu ciągło po nogach zimno, a pod sufitem zwisały sople. Przypominaliśmy
wówczas znane powiedzenie "Ciasne ale własne". Dziś przekręcamy to przysłowie
,,Własne ale ciasne". Nie bardzo kto wierzył i przewidywał Ŝe przez rok
osiągniemy to co mamy na dzień dzisiejszy. Wykonane prace wymagały więcej
wsparcia finansowego. Zamiast siły wymagały czasu i głowy. A ich efekty

z

zewnątrz były mało dostrzegane. Zaczęliśmy od wymiarowego wybicia dziuryw
płycie na klatkę schodową, po jej zaszałowaniu i zazbrojeniu, wykorzystując
sprzyjające warunki atmosferyczne 4 i 5 lutego zalaliśmy betonem. W czasie gdy
beton zasychał zaczęliśmy składać zamówienia, szukać, załatwiać okna, deski
podłogowe, legary, kafle, stoliki, krzesła, rury do wody, hydrofor z bojlerem,
papę, gwoździe i inne materiały. Nie były to zadania łatwe. JuŜ 8 lutego
odkupiliśmy za pół ceny i przywieźliśmy od mieszkańca Wadowic prawie nowy
wolno stojący piec kuchenny, 10 lutego przywieźliśmy z Zawoi deski podłogowe,
22 lutego stoliki z Oświęcimia, 25 lutego rury ocynkowane, bojler i hydrofor z

śywca, 12 marca wykonaliśmy kratownice okienne w garaŜu, 11 kwietnia
przywieźliśmy okna z Grybowa - prosto z fabryki, 12 kwietnia kafle i inne części
do pieca z Suchej Beskidzkiej. Chcąc mieć szybko legary pod podłogę musieliśmy
25 kwietnia pół dniówki przepracować w lesie przy sadzeniu drzewek. Pracowało
nas wtedy pięciu, ale to się opłacało. Wieczorem tego samego dnia legary były
gotowe, a jeszcze rano na nich śpiewały ptaki 28.IV zostały załoŜone rynny. W
maju wykonanych prac nie podaję datami, gdyŜ w tym miesiącu codziennie się coś
robiło. Wyliczę tylko najwaŜniejsze z wykonanych prac: obudowano klatkę
schodową, wybudowano ubikację, pozakładano okna i drzwi, zaszklono okna,
doprowadzono wodę wraz z wykonaniem instalacji wodno- kanalizacyjnej,
wystawiono duŜy kaflowy piec kuchenny z piekarnikiem, przewieziono 160 krzeseł
z fabryki z Mszany Dolnej, ułoŜono osadniki (szambo).
Budynek był na tyle przygotowany, Ŝe 4 czerwca mógł przyjmować
pierwszych gości weselnych (wesele Krzysztofa i Marii Harańczyk). Z maja
musimy jednak odnotować jeszcze jedno wydarzanie. 27 maja 1988 roku został
przeniesiony sprzęt straŜacki po wielu latach tułaczki z pomieszczenia
zastępczego do remizy w pełnym tego słowa znaczeniu. WaŜnym, wydarzeniem
było zorganizowania pierwszej dochodowej zabawy tanecznej w tym budynku.
Miało to miejsce 26 czerwca. W okresie Ŝniw prace budowlane nieco ustały,
niektórzy druhowie Ŝartobliwie określili to jako czas urlopowy. Niemniej jednak
zorganizowano kilka zabaw taneczno-dochodowych, odbywały się tu uroczystości
weselne. Jesienią uporządkowano kotłownię przez wybetonowanie podłoŜa i
przygotowanie miejsca na piec CO. Końcem października ociepliliśmy poddasze
przez połoŜenie papy i wyścielaniem całej płyty 10 cm warstwą trocin.
Szczęśliwym trafem okoliczności udało nam się jeszcze w listopadzie załoŜyć CO,
mając wcześniej zakupione tylko grzejniki i piec. Rury przekazał nam Naczelnik
Gminy, a wykonawcą był rzemieślnik ze Stryszawy Jan Kłapyta. Jedną z ostatnich
wykonanych prac w 1988 roku było przywiezienie grysu w ilości 2700 kg na

potrzeby korytarza i klatki schodowej. Taras planujemy połoŜyć w I kwartale
1989 roku.
Musimy odnotować dwie sprawy. Pierwsza, Ŝe przy całej budowie nie
zdarzył się Ŝaden nieszczęśliwy wypadek i druga, Ŝe wszystkie naleŜne płatności
wykonawcom były na bieŜąco płacone. Jako straŜ zalegamy mieszkańcom jedynie
900 kg cementu, 210 szt. pustaków pianowych i 10 mb blachy gładkiej cienkiej. Z
tej wyliczanki wynika pytanie jaki wkład pracy my druhowie i nie tylko wnieśliśmy
w te roboty. Ile było czynu społecznego? Oto spis pracujących przy budowie
osób.

PoniŜej lista społeczników (dokładne zapisy w szafie archiwalnej):
Druhowie: Władysław Polak, Józef Kawończyk, Edward Łukasik, Bolesław
Wajdzik, Edmund Bargiel, Stanisław Wajdzik, Stanisław Krzesiński, Stanisław
Fijak, Leszek Wajdzik, Andrzej Wójcik, Eugeniusz Nosal, Bronisław Kryjak,
Tadeusz Harańczyk, Krzysztof Świętek, Jan Dyduch, Józef Warmuz, Jan
Wójciga, Lesław Kachel, Wojciech Świętek, Franciszek Tatara, Jan Rusin,
Eugeniusz Palus, Józef Brańka, Marian Gołuszka, Adam Pasko, Leszek Pasko, Jan
Wójcik, Zdzisław Bania, Czesław Płonka.
Mieszkańcy Krzeszowa: Jan Harańczyk, Władysław Palichleb, Kazimierz
Pilarczyk, Edward Mikołajek, Kazimierz Ćwiękała, Józef Iciek, Józef Fluder,
Piotr Bargiel, Tadeusz Gach, Władysław Fluder, Adam Kamiński, Kazimierz Panek,
Marian Kostyra, Ignacy Marszałek, Franciszek Wójciga, Henryk Młyński, Jan
Mikołajek, Władysław Mikołajek, Stanisław Kadela, Marian Liszka, Józef Liszka,
Władysław Lasik, Stanisław Lasik, Kółko Rolnicze w Krzeszowie.
Ogólna wartość czynu społecznych 1988 roku wyniosła przepracowanych
2524 roboczogodzin.

Tak wyglądała nasza działalność w minionym 1988 roku. Z tego wszystkiego
co napisaliśmy wynika Ŝe miniony rok był bardzo dobry. Kończąc chcę w imieniu
Zarządu podziękować:
1) Za cały czyn i ofiarność wszystkim których to dotyczy
2) Panu Naczelnikowi inŜ. Stanisławowi Bury za finansowanie tej budowy i
osobiste się w nią angaŜowanie,
3)

Radzie

Sołeckiej

za

finansowanie,

a

szczególnie

Sołtysowi

Panu

Franciszkowi Wójcidze,
4)

Kółku Rolniczemu za fundusze i jego prezesowi Panu Bronisławowi
Kryjakowi,

5) Kołu Gospodyń Wiejskich za pomoc w urządzaniu róŜnych uroczystości, a
szczególnie przewodniczącej Pani Stefanii Kachel,
6) Orkiestrze ,,Czardasz” za bezpłatne granie na jednej zabawie dochodowej,
7) Komendzie Rejonowej w Suchej Beskidzkiej za wszystko, a szczególnie za
transport,
8)

Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń za przekazanie z

funduszu

prewencyjnego na budowę tej remizy w wysokości 2 000 000 zł,
9) Wszystkim gościom którzy uczestniczącym w naszym zebraniu.

Chcę równieŜ z imieniu Zarządu w nowym roku Ŝyczyć wszystkim zdrowia,
pomyślności, wszystkiego dobrego. śyczę owocnych obrad, ułoŜenia dobrego
programu działania na 1989 rok i jego realizacji!

Druh Władysław Polak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1989
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 14.01.1990 roku

Szanowni Goście! Koledzy druhowie! Zgodnie ze statutem OSP jak co roku
zebraliśmy się, aby podsumować i oceniać kolejny rok, a takŜe wytyczyć kierunki,
działania dla naszej OSP na rok 1990. Na dzień dzisiejszy stan osobowy OSP
Krzeszów wynosi 34 członków, w 1989 roku powiększył się o 4 druhów. Ubyła 1
osoba, a minowicie druh Kryjak Bronisław będący honorowym prezesem naszej
OSP odszedł od nas juŜ na zawsze. Chwilą ciszy oddajmy cześć jego pamięci.

Zarząd OSP Krzeszów składał się z następujących druhów:
Prezes - Władysław Polak
Wiceprezes i Naczelnik - Edward Łukasik
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Zastępca Naczelnika - Stanisław Krzesiński
Gospodarz, Członek Zarządu - Eugeniusz Nosal

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:
Przewodnicy Komisji - Tadeusz Harańczyk
Członek Komisji - Edmund Bargiel
Członek Komisji - Lesław Wajdzik
Warto podkreślić, Ŝe zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna działają juŜ
prawie od trzech lat w niezmienionym składzie, co jest w naszej organizacji w
pewnym sensie rekordem. W minionym roku w naszej jednostce odbyły się 2
ogólne zebrania, zaś Zarząd odbył 13 protokołowanych posiedzeń, na których

podjęto 31 uchwał. Uchwały zrealizowano (dokumenty znajdują się w szafie
archiwalnej OSP). 2 lutego 1989 roku OSP Krzeszów dostała pierwszy samochód
bojowy - Stara 66, wycofanego z OSP Juszczyn Polany lecz z nową motopompą.
Opisując wyposaŜenie naleŜy równieŜ odnotować otrzymanie z Urzędu Gminy 21
kompletów mundurów wyjściowych. Naczelnik StraŜy - Łukasik przeprowadził 8
szkoleń oraz 5 ćwiczeń. Braliśmy udział w zawodach gminnych, które odbyły się w
Suchej Beskidzkiej 11 maja 1989 roku, zajmując wysokie drugie miejsce. RównieŜ
wysoko oceniła nas Komenda Rejonowa OSP z zakresu gotowości bojowej i
dbałości o sprzęt. Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe nie wszyscy nasi członkowie
pozostają przeszkoleni z zakresu I stopnia, co jest obowiązkiem kaŜdego
druha. W bieŜącym roku naleŜy na to zwrócić uwagę.
W miarę moŜliwości w 1989 roku staraliśmy się prowadzić działalność
propagandowo-zapobiegawczą, a szczególnie dobrze przeprowadzić kontrole
przeciwpoŜarowe,

do

których

powołaliśmy

5

zespołów.

Prenumerowaliśmy

czasopisma "StraŜak" oraz "Przegląd PoŜarniczy". We współzawodnictwie za
1989 rok w obrębie działania Komendy Rejonowej OSP Sucha Beskidzka
zajęliśmy 13 miejsce na 33 jednostki. Z przykrością musimy odnotować fakt, Ŝe
w naszej wsi w listopadzie miały miejsce 2 poŜary, z których poŜar u Tadeusza
Ićka był bardzo groźny i trudny do opanowania ze względu na panujące w tym
dniu warunki atmosferyczne, zimno i przenikliwy wiatr. Jednak z satysfakcją
mogliśmy poinformować, Ŝe dzięki naszej straŜy i ofiarności kolegów druhów
biorących udział w akcji gaśniczej udało się w duŜym stopniu ograniczyć straty.
Dziękujemy im za to. Jak mówi powiedzenie: "nieszczęścia chodzą po ludziach",
dlatego teŜ wkładaliśmy maksimum wysiłków aby sprzęt bojowy był zawsze
sprawny z czym nie zawsze mogliśmy sami dać rady. Obecnie wóz bojowy od
połowy listopada ubiegłego roku z powodu awarii silnika nie jest sprawny co
uwaŜamy za długą przerwę, lecz niestety nie mamy na to wpływu. Z zakresu
działalności kulturalno-rozrywkowej informujemy, Ŝe nasza straŜ w 1989 roku

zorganizowała 7 zabaw dochodowych oraz zabawę sylwestrową dla czÄšÂ�onków
straŜy. Podsumowując miniony rok nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach
politycznych, gospodarczych i przemianach ustrojowych, które miały miejsce w
naszym kraju. Galopująca inflacja miała wpływ na naszą działalność. DroŜyzna, a
takŜe trudności w zdobyciu towarów za pewne przyczyniły się do nie wykonania
niektórych zamierzeń. Mamy jeszcze w pamięci Okrągły Stół, wyniki wyborów do
Sejmu

i Senatu, kiedy to PZPR straciła poparcie społeczne na rzecz

"Solidarności", a

wszystko

to

gdyŜ

społeczeństwo

potrzebowało

reform.

MoŜliwość wyjazdów zagranicę dała szansę porównania warunków Ŝycia z innymi
krajami europejskimi czy nawet z krajami z tak zwanego trzeciego świata. Mimo
tych róŜnych przemian orgaznizacja OSP przetrwała, podobnie jak i popularność
tej formacji, której był i jest nadal patronem św. Florian. Zadaniem straŜaków
było, jest i będzie zapobieganie poŜarom oraz ich gaszenie, a takŜe zwalczanie
klęsk Ŝywiołowych oraz pomoc ludziom przez nie dotkniętych.
W tym trudnym okresie nasza straŜ wykonała szereg prac, równieŜ przy
budynku. Wspomnieć naleŜy, Ŝe w 1989 roku wygospodarowaliśmy 2 miliony zł
przez organizowanie wspomnianych zabaw i wynajęcia sali na wesela. Na tą kwotę
złoŜyły się równieŜ wolne datki mieszkańców wsi składane przy rozprowadzeniu
kalendarzy.

Z dysponowanych pieniędzy przekazaliśmy:
1) na pomoc dla Armenii 5 000 zł,
2) na turniej Gmin: Stryszawa - Milówka 50 000 zł,
3) na remont organów w kościele parafialnym 20 000 zł.
Z grubszych i kosztowniejszych prac oraz wydatków związanych z naszą
działalnością wymieńmy:
1) zapłata za wykonanie tarasu,
2) zakup farb i lakierów oraz zapłata za malowanie pomieszczeń w budynku,

3) zakup radia, młynka do kawy, czajnika elektrycznego oraz innego sprzętu
gospodarczego (łopaty, proszki, miotły itp.),
4) zakup skrzynki narzędziowej do garaŜu,
5) zakup węgla,
6) zapłata za transport pustaków,
7) zapłata za wymianę silnika w wozie bojowym,
8) zakup czapek wyjściowych,
9) zakup rur betonowych- przepustowych,
10) uporządkowanie placu przed budynkiem celem umoŜliwienia połoŜenia
asfaltu,
11) inne wydatki, o których wspomniał w sprawozdaniu finansowym Skarbnik
druh Stanisław Wajdzik.
DuŜo czasu i wysiłku włoŜono w przygotowanie planu i placu pod dalszą
rozbudowę budynku. Niestety jak na razie z marnym rezultatem. Przed nami
nowy 1990 rok. Wkraczamy w niego z dość pokaźną kwotą (ponad 700 000 zł),
ale i z nie małymi obawami. PodroŜało i droŜeje wszystko, szczególnie odczuwamy
podwyŜki cen węgla i energii. śegnamy ten 1989 rok równieŜ z nadzieją, Ŝe nowy
1990 rok przyniesie nam poprawę stanu polskiej gospodarki, wyeliminuje absurdy
z Ŝycia gospodarczego i społecznego, które jak dotąd obserwujemy na co dzień.
Szanowni zebrani uczciwie oceńcie naszą działalność, wytyczcie mądry, ale

i

realny plan działań. śyczymy wszystkim gościom i druhom spełnienia marzeń i
oczekiwań, a takŜe pomyślności i szczęścia w Ŝyciu prywatnym w 1990 roku.
Szczególnie dziękujemy gościom za przybycie na zebranie. Z osobna podziękuję
Pani Kachel za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu tego zebrania oraz
"Zespołowi Czardasz".
Dziękuje za uwagę!

Druh Władysław Polak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1990
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 20.01.1991 roku

Zarząd OSP Krzeszów składał się z następujących druhów:
Prezes - Władysław Polak
Wiceprezes i Naczelnik - Edward Łukasik
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Zastępca Naczelnika - Stanisław Krzesiński
Gospodarz, Członek Zarządu - Eugeniusz Nosal
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:
Przewodnicy Komisji - Tadeusz Harańczyk
Członek Komisji - Edmund Bargiel
Członek Komisji - Lesław Wajdzik
Stan ilościowy członków OSP Krzeszów na koniec 1990 roku wynosił 30
druhów. W przeciągu roku zmniejszył się on o cztery osoby. Lecz nie ilość
członków, a aktywność była waŜniejsza z czym w naszej jednostce nie było
najlepiej. CięŜar obowiązków związanych z Ŝyciem straŜy spoczywał nieustannie
na 7-8 druhach. W trudnym, kryzysowym roku mimo przeciwności w miarę dobrze
radziliśmy sobie o czym świadczy wynik finansowy naszej straŜy, który
przedstawił nam skarbnik. RównieŜ we współzawodnictwie, a takŜe w zawodach
poŜarniczych na szczeblu Gminy plasowaliśmy się na czołowych miejscach. Naszą
samoocenę obniŜył fakt, Ŝe przy trzech poŜarach, które wybuchły w roku
sprawozdawczym w Krzeszowie z powodu awarii samochodu zmuszeni byliśmy
docierać do akcji ciągnikami, co mieszkańcy wsi nie ocenili pozytywnie. Sprawa
samochodu to szeroki temat. Po wykonaniu we własnym zakresie remontów

aktualnie jest on sprawny lecz nie moŜemy zagwarantować, Ŝe nie będzie
zawodny.
Z prac waŜniejszych, których wykonaliśmy w 1990roku wymienić moŜemy:
1) zainstalowanie w budynku OSP telefonu,
2) wykonanie parapetów okiennych na zewnątrz budynku,
3) partycypowanie w naprawie wodociągu z "księŜej studni",
4) zakup 2 ton wapna hydratyzowanego i 7 ton cementu oraz załatwienie
narzędzi na potrzeby planowanego wykonania elewacji budynku,
5) zakup drobnego sprzętu gospodarczego na własne potrzeby,
6) zakup rur bakelitowych do odprowadzania wody dachowej, które niestety
nie zostały zainstalowane,
7) organizację szeregu zabaw dochodowych, a takŜe udostępnienie sali na
wesela,

zabawy,

dyskoteki

oraz

zebrania

organizacji

społecznych

działających na terenie wsi,
8)

przeprowadzenie w całej wsi kontroli przeciwpoŜarowych, a takŜe
rozprowadzenie kalendarzy.

9)

przeprowadzenie 9 protokołowanych posiedzeń, na których omawiano i
podejmowano decyzje związane z funkcjonowaniem straŜy.
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe mimo trudnego roku moŜna było wykonać więcej,

a zwłaszcza w zakresie werbunku nowych, młodych członków. Jest to po części
wina zbyt konserwatywnego Zarządu. Dziękuję Zarządowi i druhom za współpracę
w minionych dwóch latach i Ŝyczę sukcesów w niełatwej ale jakŜe szlachetnej
pracy. Dziękuje przybyłym gościom na zebranie. Oddzielne podziękowanie naleŜy
się Radzie Sołeckiej oraz jej Przewodniczącemu Franciszkowi Wójcidze.

Druh Władysław Polak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1991
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 11.01.1992 roku

Stan ilościowy członków OSP przedstawia się następująco na dzień
dzisiejszy i wynosi 24. Ubyło od ostatniego Zebrania Sprawozdawczego 6, którzy
to z powodu biernej postawy zostali skreśleni przez Zarząd OSP. Członkowie OSP
do lat 25 - 2, w wieku 25-50 lat - 22. Jak widać średnia wieku jednostki OSP
stale się podnosi, a to z powodu braku chętnej młodzieŜy do działalności w straŜy.
Zarząd OSP odbył 6 posiedzeń, na których podjęto 12 uchwał, które to wszystkie
zrealizowano. Przedstawiciele OSP brali udział w 2 sesjach gminnych. Wszyscy
członkowie OSP posiadają mundury wyjściowe to jest 30 szt. oraz 15 szt.
bojowych.
W tym roku aktywność członków OSP zmalała za wyjątkiem drobnych prac
remontowych, które zostały wykonane, tj.: malowanie garaŜu, malowanie drzwi
garaŜowych, załoŜenie korytek ściekowych, przybicie podszczytówki, malowanie
rynien oraz malowanie futryn okiennych jak równieŜ sprzątanie straŜy po
tynkowaniu. W tym roku została połoŜona elewacja zewnętrzna budynku remizy,
finansowana przez UG w Stryszawie, za co Zarząd OSP Krzeszów składa
serdeczne dzięki osobom, które się do tego przyczyniły.
W zespołach przeciwpoŜarowych znajduje się 12 straŜaków, a w 1991 roku
skontrolowali oni 380 obiektów. Do innych działań prewencyjno-propagandowych
moŜe

zaliczyć

takŜe

rozwieszenie

afiszy

oraz

plakatów

o

tematyce

przeciwpoŜarowej. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 4 szkolenia i 6
ćwiczeń z związanych ze stanem gotowości bojowej. Jednostka brała udział w 2
akcjach szkoleniowo-ćwiczebnych na terenie gminy jak równieŜ brała udział w
akcji przeciwpowodziowej na terenie Krzeszowa. OSP zorganizowało 2 zabawy

taneczne jak równieŜ udostępniła salę dla młodzieŜy, która to zorganizowała
dyskoteki i Jasełka.
Ze spraw organizacyjnych naleŜy zwrócić uwagę na fakt zmianę Prezesa
OSP, na którą to złoŜyło się nieporozumienie co do gotowości bojowej naszej
jednostki. W związku z tym dotychczasowy prezes Władysław Polak złoŜył
rezygnację, a na stanowisko Prezesa wybrano ponownie druha Mariana Gołuszkę.
Na tym sprawozdanie kończę i proszę druhów o podjęcie dyskusji na temat
powyŜszego sprawozdania.

Druh Marian Gałuszka

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1992
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 31.01.1993 roku

Na Walnym Zebraniu w dniu 31 stycznia 1993 roku stan ilościowy członków
OSP Krzeszów wynosi 24. Ubył od ostatniego zebrania sprawozdawczowyborczego 1 członek, który to z powodu zmiany zamieszkania został skreślony.
Jest nim Janusz Nosal. Członkowie OSP do lat 25 - 2 członków, do lat 50 - 22
członków. W dniu 29 maja 1993 roku w naszej Remizie odbyło się uroczyste
złoŜenie przyrzeczenia przez wszystkich druhów naszego nowego Statutu OSP
Za rok sprawozdawczy Zarząd OSP Krzeszów odbył 9 posiedzeń, na
których to podjął 10 uchwał. 9 zostało wykonanych. Jedna planowana uchwała
została niewykonana z braku materiału do wykonania śniegołapu na dachu OSP.
Nasi druhowie OSP Krzeszów brali równieŜ czynny udział w 5 posiedzeniach
Zarządu Gminnego, które to przyczyniły się duŜo dla dobra naszej jednostki.
Mamy tu na myśli pomoc finansową z budŜetu gminy na utrzymanie samochodu i
pomp w paliwo oraz ryczałt dla kierowcy, a takŜe zapłacenie rachunku za farbę do

malowania dachu. Za tą pomoc Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania
osobom, które się do tego przyczyniły.
Stan gotowości bojowej na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco.
Obecnie posiadamy samochód bojowy straŜacki Star 6/6 sprawny techniczne,
motopompę P-805 sprawną oraz niewielką ilość węŜy nadających się do kasacji.
Natomiast druga motopompa wymaga remontu. Stan umundurowania - wszyscy
członkowie OSP posiadają mundury wyjściowe 30 szt. i 11 czapek oraz 15 szt.
mundurów bojowych. Ilość straŜaków w zespołach przeciwpoŜarowych 6 - 12
druhów, ilość skontrolowanych obiektów - 380, które nie budzą zastrzeŜeń. Na
Dzień StraŜaka rozmieszczaliśmy plakaty, a dla uczniów szkoły wykonaliśmy
pokaz sprzętu bojowego.
W tym roku sprawozdawczym przeprowadzono 2 szkolenia o tematyce
przeciwpoŜarowej, 3 ćwiczenia związane ze stanem gotowości bojowej jednostki,
1 próbny alarm. Nasza jednostka brała czynny udział w zawodach gminnych w
Suchej Beskidzkiej i zajęła IV miejsce, za które od Zarządu Gminnego otrzymała
1 mln złotych jako nagrodę za wzięcie udziału. Brała równieŜ udział w dwóch
akcjach przeciwpoŜarowych w Kukowie i Lachowicach Mącznym.
DuŜo wkładu pracy w utrzymaniu sprzętu bojowego konserwacji, drobnych
napraw i remontów włoŜyli druh Eugeniusz Nosal i druh Jan Kościelniak jako
mechanik

samochodowy.

zaangaŜowaniu

Nie

poszczególnych

mniej

jednak

druhów

w

trzeba

wspomnieć

przeprowadzonych

o

duŜym

ćwiczeniach,

alarmach próbnych, przygotowaniu sekcji do zawodów straŜackich, a ponadto
poŜarach, które to miały miejsce w Kukowie i

Lachowicach, oraz duŜe

poświęcenie druhów w czynach dla dobra Parafii (mycie drogi na cmentarz 30.X).
W naszej Remizie zorganizowano i udostępniono salę dla dobra wsi na:
1) 2 zabawy taneczne bezpłatnie - dla dobra Szkoły Krzeszów
2) 1 zabawę taneczną bezpłatnie - dla dobra Przedszkola Krzeszów
3) 3 wesela bezpłatne dla druhów straŜaków

4) 3 wesela odpłatnie
5) Sylwester odpłatne dla Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Krzeszów, oraz
wszelkie udostępnianie sali na zebrania wiejskie.
W imieniu Zarządu OSP dziękuję gospodarzowi naszej jednostki druhowi
Tadeuszowi Harańczykowi za dbałość powierzonych mu obowiązków społecznych,
dysponowanie salą oraz powierzonym mu sprzętem gospodarczym.
Nie naleŜy jednak zapomnieć o druhu Kawończyku, którego to Zarząd OSP
widzi chętnego do prac społecznych. Został przez Zarząd OSP wytypowany na
kandydata do Zarządu Gminnego na Komendanta Gminnego OSP. RównieŜ wspólnie
z druhem Gołuszką podjęli pracę i wykonali ogrodzenie budynku remizy oraz
załoŜyli korytka ściekowe dla dobra straŜy.
Zarząd OSP Krzeszów podjął uchwałą dnia 3.X.1992 roku wyróŜnić
dyplomami następujących druhów:
1) Jana Wójcigę - Sekretarza
2) Stanisława Wajdzika - Skarbnika
3) Władysława Polaka - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4) Eugeniusza Nosala - Zastępcę Naczelnika
5) Tadeusza Harańczyka - Gospodarza
6) Jana Kościelniaka - Członka Komisji Rewizyjnej
7) Józefa Kawończyka - Członka
8) Mariana Wągla - Członka
Na tym sprawozdaniu zakończono i prosi się druhów o podjęcie dyskusji na
temat powyŜszego sprawozdania.

Druh Stanisław Krzesiński

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1993

Na Walnym Zebraniu w dniu 15.01.1994 roku stan ilościowy członków
OSP w Krzeszowie wynosił 34 członków, z czego 24 to członkowie czynni a 10 to
członkowie MDP. W roku sprawozdawczym 1993 Zarząd odbył 9 posiedzeń, a
Komisja Rewizyjna 3 posiedzenia.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Krzesiński
Naczelnik - Edward Łukasik
Wiceprezes - Marian Gołuszka
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Tadeusz Harańczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Władysław Polak
Członek - Jan Kościelniak
Członek -Józef Kawończyk
Stan ilościowy odzieŜy straŜackiej przedstawiał się następująco: mundury
wyjściowe - 10, mundury bojowe - 25, dresy - 10. StraŜacy krzeszowskiej OSP
wykonali w 1993 roku szereg prac społecznych na rzecz jednostki wśród których
wymienić naleŜy: malowanie pomieszczeń wewnątrz remizy, pomalowanie pieca
CO, czyszczenie korytek i wyczyszczenie szamba, remont samochodu oraz
generalne sprzątanie remizy i terenu połoŜonego wokół niej.
Druhowie

OSP

aktywnie

prowadzili

działalność

przeciwpoŜarową i

prewencyjno-propagandową. Do zespołów kontrolnych naleŜało 12 druhów, którzy
w bieŜącym roku skontrolowali 380 gospodarstw i wygłosili 3 pogadanki. Na
tablicy ogłoszeń wywieszano plakaty i afisze o tematyce przeciwpoŜarowej. Stan

gotowości operacyjno-bojowej krzeszowskiej straŜy oceniono na bardzo dobry.
Na szczęście w roku sprawozdawczym doszło tylko do jednego poŜaru, w którym
musiała interweniować straŜ z Krzeszowa. PoŜar miał miejsce w Kukowie.
W okresie sprawozdawczym swą postawą i działalnością wyróŜniło się wielu
druhów OSP. W działalności organizacyjno-gospodarczej byli to druhowie: Józef
Kawończyk, Eugeniusz Nosal, Jan Kościelniak i Tadeusz Harańczyk. W działalności
prewencyjnej wyróŜniono druhów: Stanisława Krzesińskiego, Mariana Gołuszkę i
Józefa Kawończyka, a w szkoleniu poŜarniczym druhów: Eugeniusza Nosala i
Mariana Gołuszkę.
Rok 1993 minął dla krzeszowskiej OSP dość spokojnie, choć ostatnie 2
miesiące były bardzo burzliwe. Przez cały rok przewijał się problem dalszej
rozbudowy garaŜu w straŜnicy. Trudności prawne i przeskoczenie pewnych
formalności odciągało inwestycję w nieokreśloną przyszłość. Problem ten
poruszano na posiedzeniach Zarządu jak i równieŜ na Walnym Zebraniu. W maju
dla MDP zakupiono umundurowanie oraz buty: buty 8 par, krawaty - 10 szt.,
czapki - 4 szt., a takŜe węŜe: fi-110 - 2szt., W-52 - 2 szt. Zakup wyposaŜenia dla
MDP sfinansował Urząd Gminy w Stryszawie. W dniu Walnego Zebrania wręczono
legitymacje członkom MDP. By zwiększyć własne środki finansowe, Zarząd OSP
podjął w tym samym miesiącu decyzję o organizowaniu dyskotek dochodowych na
rzecz straŜy.
5 listopada do Zarządu OSP w Krzeszowie zwrócił się z pismem Michał
Świerkosz ze Stryszawy, pragnąc wydzierŜawić piętro straŜnicy pod działalność
dyskotekowo-rozrywkową. Nikt wówczas nie przypuszczał jak gorące będą
kolejne dwa miesiące. 14 listopada Zarząd podpisał z Michałem Świerkoszem
roczną umowę, w której między innymi ustalono wielkość miesięcznej dzierŜawy
na kwotę 4 mln zł, a takŜe podział pozostałych kosztów między dzierŜawcą a OSP,
np. zakupu opału czy utrzymania telefonu. DzierŜawa ta miała być korzystna dla
krzeszowskiej straŜy, dawałaby jej stałe i pewne źródło dochodu, a jednocześnie

odciąŜyła od organizacji róŜnych imprez. Jak się jednak okazało, decyzja o
wydzierŜawieniu sali szybko zmobilizowała mieszkańców Krzeszowa. JuŜ 23
listopada przekazano na ręce Zarządu OSP i Wójta Gminy Stryszawa petycję
przeciw wydzierŜawieniu sali przez straŜaków dla Michała Świerkosza. Pod
petycją podpisało się ponad 200 mieszkańców wsi. Obawiali się oni, Ŝe dzierŜawca
będzie

dyktować

warunki

wynajmu

sali

znacznie

mniej

korzystne

od

dotychczasowych oferowanych przez OSP. Mimo iŜ umowa była bardzo
konkretnie sprecyzowana, mieszkańcy nie byli przekonani dla tej decyzji.
Przytaczali równieŜ argument, Ŝe remiza jest własnością całej społeczności, a nie
tylko OSP, a ponadto w Kukowie podobna prośba o dzierŜawę spotkała się z
odmową straŜy. Pod presją społeczną 23 grudnia Zarząd zdecydował się
rozwiązać umowę o dzierŜawę z Michałem Świerkoszem.
Ostatnie wydarzenie z Ŝycia straŜy w 1993 roku miało miejsce 29 grudnia,
kiedy to zdecydowano o przekazaniu kwoty 1 mln zł na remont posadzki
kościoła w Krzeszowie.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 1993 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1994

Na Walnym Zebraniu w dniu 28.01.1995 stan ilościowy członków OSP

w

Krzeszowie wynosił 34 członków, z czego 24 członków czynnych i 10 członków
MDP. W roku sprawozdawczym 1994 Zarząd odbył 6 posiedzeń, a Komisja
Rewizyjna 3 posiedzenia. Na zebraniu tym podsumowano działalność za 1994 rok.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Krzesiński

Naczelnik - Edward Łukasik
Wiceprezes - Marian Gołuszka
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Tadeusz Harańczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Władysław Polak
Członek - Jan Kościelniak
Członek - Józef Kawończyk
Stan ilościowy odzieŜy straŜackiej przedstawiał się następująco: mundury
wyjściowe - 30, mundury bojowe - 25, mundury MDP - 10, dresy - 8. Druhowie
OSP

aktywnie

prowadzili

działalność

przeciwpoŜarową

i

prewencyjno-

propagandową. Do zespołów kontrolnych naleŜało 12 druhów, którzy w bieŜącym
roku skontrolowali 400 gospodarstw i wygłosili 2 pogadanki. Na tablicy ogłoszeń
wywieszano plakaty i afisze o tematyce przeciwpoŜarowej. Stan gotowości
operacyjno-bojowej

krzeszowskiej

straŜy

oceniono

na

dobry.

W

roku

sprawozdawczym doszło do jednego poŜaru, w którym interweniowała straŜ z
Krzeszowa. PoŜar miał miejsce w Kukowie. Druhowie OSP Krzeszów brali udział w
zawodach zarówno na szczeblu gminy, jak i rejonu. W zawodach gminnych
uplasowali się na miejscu III, a udział w zawodach rejonowych przyniósł OSP
Krzeszów VIII miejsce.
W okresie sprawozdawczym swą postawą i działalnością wyróŜniło się kilku
druhów OSP. W działalności prewencyjnej wyróŜniali się druhowie: Stanisław
Wajdzik, Władysław Polak i Stanisław Harańczyk, a w szkoleniu poŜarniczym
druhowie: Marian Gołuszka i Eugeniusz Nosal.
Wraz z początkiem 1994 roku powróciła sprawa wydzierŜawienia sali na
piętrze krzeszowskiej straŜnicy. JuŜ 9 stycznia Zarząd ponownie spisał umowę

na wynajęcie sali i podobnie jak przed kilku miesięcy, dzierŜawcą został Michał
Świerkosz ze Stryszawy. DzierŜawa miała rozpocząć się 1 lutego i trwać dwa lata.
Do 31 czerwca dzierŜawca miał płacić co miesiąc 3 mln zł, a od 1 lipca, aŜ do końca
trwania umowy 4 mln zł miesięcznie. Zobowiązano równieŜ Michała Świerkosza do
pokrywania kosztów za korzystanie z mediów, a takŜe na wynajmowanie sali dla
mieszkańców na identycznych warunkach jak dotychczas robili to straŜacy. Nowa
umowa w stosunku do poprzedniej była bardziej doprecyzowana i nie budziła juŜ
tylu

emocji

wśród

mieszkańców

Krzeszowa.

10

kwietnia

skontrolowano

pomieszczenia wynajęte przez Michała Świerkosza. Nie stwierdzono Ŝadnych
uchybień. Pomieszczenia były zadbane i uŜytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
W maju wykonano tablicę alarmową i powieszono ją na budynku straŜnicy.
Wykonano równieŜ gabloty na sztandar i puchary. W domyśle miały się tu
znajdować nie tylko puchary straŜackie, ale równieŜ puchary klubu piłkarskiego
"śuraw" Krzeszów. Ponadto zakupiono 8 dresów, 10 hełmów i 8 mundurów moro.
Na początku grudnia 1994 roku powołano 6 zespołów kontrolnych,
przeznaczonych do kontroli przeciwpoŜarowych w Krzeszowie. Na ich czele
stanęli druhowie: Marian Gołuszka, Stanisław Harańczyk, Edward Łukasik,
Tadeusz Harańczyk, Eugeniusz Nosal i Stanisław Kachel. Końcem miesiąca zapadła
decyzja o kontynuowaniu dzierŜawienia sali na piętrze przez Michała Świerkosza.
DzierŜawca wywiązywał się na bieŜąco z wszystkich świadczeń, a ostatnia w roku
sprawozdawczym

kontrola,

którą

przeprowadzono

28

listopada

wypadła

prawidłowo. StraŜacy podjęli równieŜ decyzję o wsparciu finansowym klubu
piłkarskiego "śuraw" Krzeszów w związku z planowaną budową boiska sportowego
w Krzeszowie.
Na Walnym Zebraniu obecny był kapitan Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Komendy Rejonowej z Suchej Beskidzkiej druh Piotr Harańczyk. Kapitan dokonał
oceny działalności straŜy a takŜe udzielił kilku rad. Działalność jednostki została
oceniona wysoko, a takŜe stwierdzono, Ŝe sprzęt bojowy znajduje się w dobrym

stanie. Komenda Rejonowa zaproponowała pomoc straŜy z Krzeszowa w
przygotowaniach do oddania do uŜytku straŜnicy. Kapitan zasugerował by rok
1995 poświęcić na oddanie straŜnicy do uŜytku i poświęcenie sztandaru. Zarząd
OSP pozytywnie ocenił działalność straŜy za 1994 rok. Na zakończenie Zebrania
druh Władysław Polak ponowił prośbę o pomoc dla klubu piłkarskiego "śuraw"
Krzeszów w związku z planowaną budową boiska w Krzeszowie.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 1994 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1995
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 20.01.1996 roku

Stan członków na dzień dzisiejszy wynosi: 3 - honorowych, 28 - czynnych,
10 - MDP wiek 12-15 lat, 13 - MDP wiek 16-18 lat. Z powyŜszego wynika, Ŝe
jednostka OSP Krzeszów powiększyła stan osobowy 4 druhów czynnych, jak
równieŜ

przy

ofiarności

druha

Eugeniusza

Nosala

pełniącego

obowiązki

Naczelnika od maja 1995 i druha Mariana Gołuszki powstała druŜyna młodzieŜowa
do lat 15.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, na których
podjęto 16 uchwał, które to zrealizowano. Głównym załoŜeniem uchwalonym na
Walnym Zebraniu sprawozdawczym minionego okresu było uroczyste oddanie
remizy oraz przekazanie Sztandaru dla OSP Krzeszów.
Nie znaczy to Ŝe jednostka Ŝyła tylko uroczystością, choć masę czasu i
większość uchwał wiązała się z tą uroczystością, która to odbyła się 3 maja 1995
roku bardzo uroczyście a to za sprawą wszystkich druhów, a takŜe przy
współpracy
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Zarządowi

Gminnemu,

Zarządowi

Wojewódzkiemu oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suchej
Beskidzkiej kpt. Piotrowi Harańczykowi, za którą to prace w organizowaniu
uroczystości jednostka OSP Krzeszów składa serdeczne podziękowanie.
W okresie sprawozdawczym OSP zdołała ogrodzić około 200 mĂ�Ë� obok
ziemi uzyskanej od parafii Krzeszów. Betonowanie słupów oraz rozciąganie siatki
wykonali druhowie: Eugeniusz Nosal, Edmund Bargiel, Bolesław Wajdzik,
Stanisław Harańczyk, Stanisław Wajdzik, Stanisław Krzesiński, Jan Rusin.
Wykonano równieŜ nowy zbiornik wody na samochód, bo stary nie wytrzymywał
trudów tutejszego terenu, pękając przy kaŜdym wyjeździe. Z tego powodu po
załoŜeniu zbiornika samochód cały pomalowano i zakonserwowano za co naleŜą się
podziękowania konserwatorom sprzętu przeciwpoŜarowemu druhom: Stanisławowi
Harańczykowi, Naczelnikowi Eugeniuszowi Nosalowi oraz Kościelniakowi Janowi.
Odnośnie działalności prewencyjno-propagandowej jednostka w okresie
sprawozdawczym przeprowadziła kontrolę przeciwpoŜarową na terenie wsi oraz
jak co roku rozklejała plakaty o tematyce przeciwpoŜarowej.
W okresie sprawozdawczym wyszkolono: radiooperatorów - 2, dowódców
sekcji - 2, druhów IV stopnia - 4. Jednostka brała takŜe udział w Zawodach
Gminnych, na których to zdobyła I miejsce we wszystkich trzech kategoriach
wiekowych oraz w Zawodach Rejonowych: seniorzy - VII miejsce, MDP 16-18
lat - VII miejsce.
Z powyŜszego wynika Ŝe jednostka OSP stara się jak moŜe a ma nadzieję,
Ŝe młodzi druhowie zastąpią w przyszłości druhów w OSP, których to przeciętny
wiek wynosi 45 lat. W okresie sprawozdawczym jednostka OSP brała udział w
trzech poŜarach na terenie gminy w: Targoszowie, Hucisku i Stryszawie.
WyjeŜdŜała takŜe na bojowe alarmy organizowane przez jednostkę ratowniczogaśniczą w Suchej Beskidzkiej mające na celu współdziałanie jednostek gminnych
w razie poŜaru: jeden wyjazd do Stryszawy i jeden do Lachowic.

Na wyposaŜenie jednostki wchodziły: mundury wyjściowe - 4, mundury
bojowe - 8, hełmy - 10, pasy wyjściowe - 5, sznury galowe - 10, buty skutery - 9,
hełmy nowego typu - 4, czapki wyjściowe - 8, czapki polowe - 6, toporki - 3,
dresy - 8, czapki MDP - 8, pasy + toporki MDP - 8. Wszystkie sprzęty bojowe
były finansowe z kasy Urzędu Gminy.
WyróŜniającymi druhami w okresie sprawozdawczym w działalności
organizacyjno-gospodarczej byli Eugeniusz Nosal, Stanisław Krzesiński, Marian
Gołuszka, Tadeusz Harańczyk, Jan Kościelniak, Jan Rusin, Bolesław Wajdzik. W
działalności prewencyjnej wyróŜnili się druhowie: Józef Brańka, Edmund Bargiel,
Stanisław Harańczyk, Stanisław Wajdzik. W związku z aktywnym udziałem w
pracach

oraz

w

szkoleniu

przeciwpoŜarowym.

odznaczono

medalami

i

wyróŜnieniami12 druhów OSP Krzeszów. RównieŜ za zaangaŜowanie i wytrwałość
zostało wyróŜnionych 13 druhów MDP.
Dzisiejsze zebranie sprawozdawcze jest ostatnie w tej kadencji więc w
związku wyborem nowego apeluję do wszystkich druhów OSP o przemyślne
wytypowanie kandydatów, którzy to w następnej kadencji będą działać
zgodnie z przyrzeczeniem i poświęceniem ochotników, rozsławiając dobre imię
jednostki OSP Krzeszów.
W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim obecnym za zaufanie, którym nas
obdarzono. Myślimy, Ŝe jak na ochotników wywiązywaliśmy się z zadania
względnie dobrze, kierując się myślą przewodnią, Ŝe jako ochotnicy jesteśmy
powołani do obrony dobytku mieszkańców i staraliśmy się z tego wywiązać.
Na zakończenie jeszcze raz dziękuję.

Druh Stanisław Krzesiński

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1996

Na Walnym Zebraniu w dniu 25.01.1997 stan ilościowy członków OSP w
Krzeszowie wynosił 53 członków, z czego 32 członków czynnych, 3 członków
honorowych i 18 członków MDP. W roku sprawozdawczym 1996 Zarząd odbył 8
posiedzeń, a Komisja Rewizyjna 2 posiedzenia.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Krzesiński
Naczelnik- Stanisław Harańczyk
Wiceprezes -Władysław Polak
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz -Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Tadeusz Harańczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący -Jan Kościelniak
Członek - Paweł Nosal
Członek - Paweł Paleczny
Stan ilościowy wyposaŜenia straŜackiego przedstawiał się następująco:
mundury wyjściowe - 24, mundury bojowe - 9, mundury MDP - 10, dresy - 8,
czapki - 8, hełmy bojowe -10, buty skutery - 7, motopompy - 2, węŜe ssawne - 5,
węŜe W-52 - 12, węŜe W-75 - 15. Druhowie OSP aktywnie prowadzili działalność
przeciwpoŜarową i prewencyjno-propagandową. W bieŜącym roku druhowie
wygłosili jedną pogadankę dla mieszkańców wsi i dwie pogadanki dla młodzieŜy
szkolnej. Na tablicy ogłoszeń wywieszano plakaty i afisze o tematyce
przeciwpoŜarowej. Stan gotowości operacyjno-bojowej krzeszowskiej straŜy
oceniono na dobry. W roku sprawozdawczym straŜacy z Krzeszowa brali udział w ośmiu akcjach na terenie gminy i w dwóch akcjach poza gminą. Druhowie OSP

Krzeszów brali udział w zawodach na szczeblu gminy. Seniorzy w zawodach
gminnych uplasowali się na miejscu II, druŜyna młodzieŜowa do lat 15 na miejscu
II, a druŜyna do lat 18 na miejscu I.
W

1996

roku

przeszkolono

6

osób. Aktualny

stan

przeszkolenia

przedstawiał się następująco: I stopień - 16, II stopień - 5, III stopień - 6,
obsługi motopompy - 6, radiooperatorów - 6. W okresie sprawozdawczym swą
postawą i działalnością wyróŜniło się kilku druhów OSP. W działalności
prewencyjnej wyróŜniali się druhowie: Stanisław Wajdzik i Stanisław Krzesiński,
w

działalności

organizacyjno-gospodarczej

druhowie:

Tadeusz

Harańczyk,

Stanisław Harańczyk i Edmund Bargiel, w szkoleniu poŜarniczym druhowie:
Stanisław Harańczyk, Stanisław Krzesiński i Eugeniusz Nosal. W działalności
kulturalno-oświatowej na wyróŜnienie zasłuŜyła druŜyna młodzieŜowa.
JuŜ na początku 1996 roku ponownie do Zarządu OSP w Krzeszowie pismo
wystosował Michał Świerkosz ze Stryszawy. Poprosił on o przedłuŜenie dzierŜawy
piętra straŜnicy na kolejne 2 lata. JuŜ 28 stycznia Zarząd jednogłośnie
przedłuŜył długość trwania umowy do dnia 28 lutego 1998 roku. Warunki umowy
pozostały bez zmian, poza ceną dzierŜawy, która była wyŜsza ze względu na
wskaźnik inflacji. Ponadto Michał Świerkosz zobowiązany został do wymiany
parkietu. Mimo korzyści osiąganych przez krzeszowską OSP dzięki dzierŜawie
sali w dniu 31 maja rozwiązano umowę z najemcą piętra. Powodem było
zarządzenie Urzędu Gminy Stryszawa, które to cofnęło koncesję na alkohol
dzierŜawcy. Sala została zwrócona w nienaruszonym stanie.
Końcem stycznia zostały wykonane nowe pieczątki OSP Krzeszów. Powodem
wyrobienia było zuŜycie starych. 14 marca Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej
wpisał straŜ w Krzeszowie do rejestru stowarzyszeń. Było to konieczne w związku
z wejściem w Ŝycie ustawy o stowarzyszeniach. W maju przyjęto nowych trzech
członków do druŜyny młodzieŜowej oraz wytypowano kierowców do prowadzenia
samochodu straŜackiego. Byli to druhowie: Stanisław Harańczyk, Jan Kościelniak,

Stanisław Wajdzik, Józef Wątroba, Janusz Palichleb i Leszek Pasko. Ponadto
wynajęto ciągnik, by móc wyplantować plac przed remizą OSP. Pracę

z

wyrównaniem terenu zakończono dopiero w połowie września. Postanowiono, Ŝe
zostaną wykonane płytki betonowe i wyłoŜone przed remizą. Dzięki pracom
ziemnym plac wokół remizy został powiększony. 20 października zamówiono 450
kalendarzy na 1997 rok i wytypowano druhów odpowiedzialnych za ich
rozprowadzanie.

Dwa

miesiące

później

kalendarze

juŜ

znajdowały

się u

mieszkańców Krzeszowa, a ich sprzedaŜ była rozliczona. Ostatniego dnia grudnia
podjęto decyzję o uaktualnieniu listy członków druŜyny młodzieŜowej. Członkowie
nie aktywni mieli zostać skreśleni.
Na Walnym Zebraniu podkreślono kilka spraw z minionego roku. Zwrócono
uwagę na wzrost liczby poŜarów i innych akcji na terenie gminy Stryszawa.
Postanowiono

zakupić

dla

druhów

brakujące

czapki.

Komendant

gminny

rekomendował przekazanie nowego sprzętu dla OSP Krzeszów. Przedstawiciel
PSP w Wadowicach, kapitan Kazimierz Klatka przedstawił plan włączenia OSP
Krzeszów do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, oraz wyposaŜenia

w

sprzęt, który to koniecznie naleŜy uzupełnić chcąc wejść do sieci krajowej.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 1996 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1997

Na Walnym Zebraniu w dniu 31.01.1998 stan ilościowy członków OSP w
Krzeszowie wynosił 50 członków, z czego 35 członków czynnych, 3 członków
honorowych i 12 członków MDP. W roku sprawozdawczym 1996 Zarząd odbył 7
posiedzeń, a Komisja Rewizyjna 2 posiedzenia.

Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes -Stanisław Krzesiński
Naczelnik- Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Władysław Polak
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Tadeusz Harańczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Kościelniak
Członek - Paweł Nosal
Członek - Paweł Paleczny
Stan ilościowy wyposaŜenia straŜackiego przedstawiał się następująco:
mundury wyjściowe - 24, mundury bojowe - 11, mundury MDP - 10, dresy - 8,
czapki - 8, hełmy bojowe - 18, buty skutery - 7, odzieŜ specjalna - 6,
motopompy - 2, węŜe ssawne - 5, węŜe W-52 - 14, węŜe W-75 - 15. Druhowie
OSP

aktywnie

propagandową. W

prowadzili
bieŜącym

działalność
roku

przeciwpoŜarową

druhowie

wygłosili

dwie

i

prewencyjnopogadanki

dla

mieszkańców wsi i dwie pogadanki dla młodzieŜy szkolnej. Na tablicy ogłoszeń
wywieszano plakaty i afisze o tematyce przeciwpoŜarowej. Stan gotowości
operacyjno-bojowej krzeszowskiej straŜy uległ poprawie i w tym roku oceniono
go na bardzo dobry. W roku sprawozdawczym straŜacy z Krzeszowa brali udział
w trzech akcjach gaśniczych. Wszystkie miały miejsce w Krzeszowie. Druhowie
OSP Krzeszów brali udział w zawodach na szczeblu gminy. Seniorzy w zawodach
gminnych uplasowali się na miejscu II, druŜyna młodzieŜowa do lat 15 na miejscu
II, a druŜyna do lat 18 na miejscu I.
W 1997 roku przeszkolono 3 osoby z zakresu III stopnia. W okresie
sprawozdawczym swą postawą i działalnością wyróŜniło się dziesięciu druhów
OSP. W działalności prewencyjnej wyróŜniali się druhowie: Stanisław Wajdzik

Czesław Kachel i Franciszek Tatara, a w działalności organizacyjno-gospodarczej
druhowie: Tadeusz Harańczyk, Stanisław Harańczyk, Edmund Bargiel, Eugeniusz
Nosal, Stanisław Krzesiński, Jan Kościelniak i Józef Brańka. Podobnie jak przed
rokiem wyróŜnienie w działalności kulturalno-oświatowej otrzymała druŜyna
młodzieŜowa.
W lutym 1997 roku zwrócono się z prośbą do oddziału PZU w Wadowicach
o sfinansowanie zakupu umundurowania druhów OSP Krzeszów w związku z
planowanym wejściem jednostki do krajowego systemu-ratowniczo gaśniczego.
Prośba dotyczyła zakupu sześciu kurtek bojowych i sześciu hełmów bojowych. 24
marca Komendant Wojewódzki PSP w Bielsku-Białej wystąpił z wnioskiem do
Komendanta Głównego PSP o włączenie OSP Krzeszów do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. W kwietniu ponownie zapadła decyzja o wyplantowaniu
placu przed budynkiem remizy OSP i połoŜeniu płyt betonowych, które to
straŜacy chcieli wykonać samodzielnie. 5 kwietnia wytypowano do odznaczenia
medalami sześciu druhów krzeszowskiej jednostki. Medal złoty mieli otrzymać
druhowie: Eugeniusz Nosal i Stanisław Krzesiński, medal srebrny druh Jan
Kościelniak, medal brązowy druh Leszek Pasko, a odznaczenie wzorowe druhowie:
Stanisław Harańczyk i Adam Pasko. Dzień 15 kwietnia był smutny dla wszystkich
straŜaków z Krzeszowa. PoŜegnano wówczas wieloletniego członka krzeszowskiej
jednostki druha Mariana Gałuszkę.
15 maja straŜ z Krzeszowa decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych OSP
Krzeszów została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Było to
piękne uwieńczenie długich starań i docenienie pracy jaką wkładali w swą
działalność druhowie z Krzeszowa.
Końcem czerwca podjęto decyzję o odnowieniu wszystkich podłóg na
parterze straŜnicy OSP. Podłogi miały być wyszlifowane i ponownie pomalowane.
We wrześniu postanowiono doposaŜyć jednostkę w nowy sprzęt. Powodem były
trzy akcje gaśnicze na terenie Krzeszowa w okresie letnim, które wykazały, Ŝe
konieczne jest uzupełnienie sprzętu. Zakupiono 6 kurtek, dwa węŜe W-52, 8

mundurów bojowych. Zdecydowano się równieŜ zakupić drabinę na samochód.
Wrzesień był równieŜ miesiącem, w którym po ulewnych deszczach konieczne były
interwencje straŜy na terenie wsi. Pod koniec listopada Komisja Rewizyjna
przeprowadziła kontrolę wyposaŜenia, działalności i finansów OSP

w

Krzeszowie. Nie stwierdzono Ŝadnych uchybień. Jak co roku na początku grudnia
powołano zespoły do kontroli przeciwpoŜarowej. Znaleźli się w niej druhowie:
Stanisław Krzesiński, Tadeusz Harańczyk, Edmund Bargiel, Stanisław Harańczyk,
Adam Pasko, Marian Wągiel, Józef Brańka, Eugeniusz Nosal.
W trakcie Walnego Zebrania podsumowującego 1997 rok padła propozycja
utworzenia dziewczęcej druŜyny poŜarniczej do lat 18, a takŜe poruszono
budowę drugiego garaŜu. Miała się ona rozpocząć natychmiast po spełnieniu
wszystkich wymagań prawnych. Środki finansowe na budowę miały być
zabezpieczone przez Urząd Gminy Stryszawa.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 1997 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1998

Na Walnym Zebraniu w dniu 30.01.1999 stan ilościowy członków OSP w
Krzeszowie wynosił 49 członków, z czego 34 członków czynnych, 3 członków
honorowych i 27 członków MDP. W roku sprawozdawczym 1998 Zarząd odbył 9
posiedzeń, a Komisja Rewizyjna 2 posiedzenia.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Krzesiński
Naczelnik- Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Władysław Polak
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal

Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Kościelniak
Członek - Paweł Nosal
Członek - Paweł Paleczny
Stan ilościowy wyposaŜenia straŜackeigo przedstawiał się następująco:
mundury wyjściowe - 26, mundury bojowe - 21, mundury MDP - 10, dresy - 15,
czapki - 12, hełmy bojowe -18, buty skutery - 12, odzieŜ specjalna - 6,
motopompy - 3, węŜe ssawne - 5, węŜe W-52 - 14, węŜe W-75 - 15. Druhowie
OSP Krzeszów mocno zaangaŜowani byli w działalność przeciwpoŜarową i
prewencyjno-propagandową. W 1998 roku druhowie wygłosili sześć pogadanek dla
mieszkańców wsi i trzy pogadanki dla młodzieŜy szkolnej. Na tablicy ogłoszeń
wywieszano plakaty i afisze o tematyce przeciwpoŜarowej, a do kontroli
przeciwpoŜarowej wyznaczono siedem druŜyn, razem 14 druhów. Stan gotowości
operacyjno-bojowej krzeszowskiej straŜy tak jak przed rokiem oceniono na
bardzo dobry. W roku sprawozdawczym straŜacy z Krzeszowa brali udział

w

trzech akcjach gaśniczych. Druhowie OSP Krzeszów brali udział w zawodach na
szczeblu gminy. Seniorzy w zawodach gminnych uplasowali się na miejscu II,
druŜyna młodzieŜowa chłopców na miejscu I, druŜyna młodzieŜowa dziewcząt do
lat 18 na miejscu I, a druŜyna młodzieŜowa dziewcząt do lat 15 równieŜ na
miejscu I. Równie dobre rezultaty druhowie z Krzeszowa uzyskali na zawodach
rejonowych. DruŜyna młodzieŜowa chłopców uplasowała się na II miejscu, druŜyna
młodzieŜowa dziewcząt do lat 15 II miejsce, a druŜyna młodzieŜowa dziewcząt do
lat 18 zwycięŜyła w zawodach.
W 1998 roku stan przeszkolenia druhów OSP przedstawiał się następująco:
przeszkolonych szeregowców - 29, przeszkolonych operatorów sprzętu - 7,

przeszkolonych dowódców OSP - 7, przeszkolonych naczelników OSP - 8.
W okresie sprawozdawczym swą działalnością wyróŜnili się: Jan
Wójciga, który otrzymał medal złoty, Józef Brańka - medal srebrny i Marian
Wągiel - medal brązowy. Za całokształt i zaangaŜowanie na rzecz krzeszowskiej
OSP wyróŜniono druhów: Stanisława Harańczyka, Józefa Brańkę i Edmunda
Bargla.
W lutym druhowie OSP Krzeszów postanowili uregulować prawnie kwestię
działek przylegających do straŜnicy. Było to związane głównie z planami budowy
garaŜu. 17 lutego naszkicowano projekt działki, na której miał stanąć garaŜ.
Działki miały zostać scalone w jedną, której właścicielem miała zostać OSP
Krzeszów. Aktualnie znajdowały się w ręku pięciu właścicieli. 26 kwietnia w
Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się posiedzenie mające na celu
uregulowanie stanu prawnego działek wokół straŜnicy. Dwa miesiące później
odebrano akt własności. StraŜ w Krzeszowie wzbogaciła się o działkę, co otwierało
drogę do rozpoczęcia starań o budowę drugiego garaŜu.
W 1998 roku krzeszowska jednostka wzbogaciła się o nowe wyposaŜenie.
W lutym zakupiono motopompę PO-3. Wystosowano równieŜ pismo do oddziału
PZU w Suchej Beskidzkiej o dofinansowanie zakupu samochodu. Ostatecznie
samochód marki UAZ udało się zakupić w listopadzie. W tym miesiącu na
wyposaŜeniu OSP Krzeszów pojawiły się równieŜ: radiostacja, 2 mundury
wyjściowe, 4 czapki wyjściowe, 5 par butów skuterów. W tym roku straŜacy z
Krzeszowa poŜegnali dwóch zasłuŜonych dla straŜy druhów. 18 sierpnia w Hucisku
odbył się pogrzeb prezesa OSP Hucisko druha Mieczysława Hulbója, a 27
września pochowano wieloletniego członka OSP Krzeszów Edwarda Łukasika.
Na Walnym Zebraniu podsumowując działalność jednostki podkreślono
trudności, jakie towarzyszyły uzyskaniu aktu własności placu (działek) wokół
remizy, na szczęście starania zwieńczone zostały sukcesem. Poruszono więc po
raz kolejny sprawę budowy drugiego garaŜu. Miłym akcentem było wręczenie

medali i wyróŜnień dla najaktywniejszych druhów, oraz kwiatów dla druŜyny
młodzieŜowej dziewczęcej.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 1998 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 1999
przedstawione na Walnym Zebraniu
w dniu 12.02.2000 roku

OSP w Krzeszowie w okresie sprawozdawczym tj. w 1999 roku działała w
następującym składzie: ogółem członków czynnych - 34, członków honorowych 3, MDP dziewczęta - 19, MDP Chłopcy - 11.
Zarząd OPS Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Krzesiński
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Władysław Polak
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz -Tadeusz Harańczyk
Zastępca gospodarza - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Kościelniak
Członek - Paweł Nosal
Członek - Paweł Paleczny

W okresie sprawozdawczym odbyło się: 7 protokołowanych posiedzeń, na
których podjęto 11 uchwał, które to w okresie sprawozdawczym zrealizowano w
całości. Zgodnie z uchwałą ubiegłego Walnego Zebrania odnośnie budowy garaŜu
przy remizie i zaplecza socjalnego z nowym rokiem przystąpiono do realizacji tej
uchwały. Pierwszym i zasadniczym punktem wyjścia do realizacji było powołanie
komitetu budowy. Podjęto uchwałę odnośnie osób, które to będą odpowiedzialne
za organizację tego przedsięwzięcia. Odpowiedzialność za całokształt budowy
spoczął na prezesie Stanisławie Krzesińskim oraz Stanisławie Harańczyku.
Naczelnik gminy upowaŜnił ich uchwałą do gromadzenia materiału jak i takŜe
spraw finansowych związanych z budową.
Jak się okazało na koniec roku, wybór druhów odpowiedzialnych za budowę
był trafny i przemyślany. Budowa garaŜu przez naszych druhów została
zakończona juŜ w listopadzie, przez wykonanie dachu. Był to bardzo krótki termin
zwaŜywszy na fakt, iŜ budowa ruszyła pełną parą dopiero 6 maja po załatwieniu
wszystkich formalności.
Nie sposób pominąć wkładu druhów i ich zaangaŜowania, które to
odzwierciedla lista czynów społecznych. Ogółem druhowie przepracowali przy
budowie 1316 godzin. Na wymienienie zasługuje równieŜ darowizna przez druhów
drewna w wielkości 7mĂ�ł. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe deklarowane przez druhów
przepracowanie na budowie 5-roboczodniówek zostało spełnione przez garstkę
członków OSP, poniewaŜ rekordzista przepracował 243 godziny, a pozostali
druhowie kończąc listę czynów społecznych po 4 godziny. Jest to obraz pełnego
zaangaŜowania jak równieŜ dbałości o powierzone zadania. ZauwaŜyć naleŜy
takŜe, Ŝe mieszkańcy wsi włączyli się czynnie w budowę garaŜu przepracowując
144 godziny, doliczając takŜe do tego transport.
Nie byłoby dziś mowy o wybudowaniu garaŜu nie wspominając strony
finansowej.

NaleŜy

zauwaŜyć

Ŝe

OSP

nie

byłaby

zdolna

do

takiego

przedsięwzięcia gdyby nie pomoc Urzędu Gminy w Stryszawie. Urząd Gminy

przeznaczył na budowę 18 000 zł. Druhowie ślą serdeczne podziękowanie tym,
którzy to przyczynili się do tego, aby w tak krótkim czasie wybudowano to co
widać na dzień dzisiejszy. Na fakt zasługuje, Ŝe Kółko Rolnicze w Krzeszowie
przeznaczyło kwotę 6 000 zł, za które to OSP zakupiło okna do budowy.
Podkreślić naleŜy Ŝe OSP otrzymało darowiznę finansową od przedsiębiorców:
1000 zł od Składu Budowlanego Eryka Targosza, oraz 600 zł od Zakładu
Stolarskiego "Pacyga".
Jak sama nazwa mówi OSP jest powołane do przeciwdziałania klęskom
Ŝywiołowym, w związku z tym ochotnicy takŜe wykazali dbałość o sprzęt bojowy
poprawiając wyposaŜenie bojowe. OSP wzbogaciła się o radiotelefon, ubrania
specjalne - 4 sztuki, rękawice ochronne - 4 sztuki i prądownicę "turbo". Został
takŜe wymalowany w czynie społecznym samochód UAZ. Wartość tego czynu
wyniosła 600 zł. Omawiając sprawy bojowe naleŜy powiedzieć, Ŝe stan gotowości
bojowej według PSP jest dobry.
Na terenie wsi w minionym okresie był 1 poŜar (Kadelówka). OSP takŜe
brało czynny udział w akcji przeciwpowodziowych na terenie Krzeszowa i
Zembrzyc. Dnia 31 grudnia sekcja pełniła dyŜur całonocny związany z nadejściem
nowego 2000 roku. Nawiązując do działalności prewencyjno-propagandowej
naleŜy nadmienić, Ŝe jak co roku straŜacy odwiedzili wszystkich mieszkańców wsi
z kontrolą przeciwpoŜarową, połączoną ze zbiórką pieniędzy na fundusz
przeciwpoŜarowy.

Zorganizowaliśmy

Dzień

StraŜaka,

braliśmy

udział

w

uroczystościach OSP na Jasnej Górze w Częstochowie, zabezpieczaliśmy takŜe
wizytę papieŜa w Krakowie i przejazd kolumny przez wieś Krzeszów w czasie
nawiedzenia obrazu Matki BoŜej w Parafii.
Nie sposób nie zauwaŜyć, Ŝe będąc tak przygotowanym, biorąc udział w
zawodach poŜarniczych zajmowaliśmy wysokie miejsca. W zawodach gminne:
seniorzy - II, juniorzy MłodzieŜowa DruŜyna dziewcząt 12-15 lat - I, juniorzy

MłodzieŜowa DruŜyna dziewcząt 16-18 lat - II, a w zawodach powiatowych: MD
dziewcząt 16-18 - I, MD dziewcząt 12-15 - II.
Kończąc chcę w imieniu Zarządu OSP podziękować wszystkim tym, którzy
to przyczynili się do wybudowania garaŜu. A szczególnie:
1) Urzędowi Gminy w Stryszawie na czele z wójtem
2) Zarządowi Gminnemu OSP
3) Opiekunowi naszej straŜy z PSP
4) Kółku Rolniczemu i wszystkim tym, którzy to bądź finansową lub swoją
pracą pomogli w tym przedsięwzięciu, druhom oraz mieszkańcom.
Serdecznie

dziękuję

mając

nadzieję,

Ŝe

w

roku

2000

pomogą z

dodatkowym zaangaŜowaniem wykończyć i oddać budowę do uŜytku, abyśmy
następne zebranie odbyli juŜ w obiekcie wykończonym.
Na zakończenie proszę o uwagi i rzeczowe wnioski odnoście działalności jak
równieŜ planu na 2000 rok.

Druh Stanisław Krzesiński

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2000
przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 24.02.2001 roku

OSP w Krzeszowie w okresie sprawozdawczym według ewidencji liczyła 43
czynnych członków, z czego 19 członków do lat 25, 20 członków do lat 50, 4
powyŜej lat 50, 3 członków honorowych, 10 członków MDP dziewcząt. Z
powyŜszego wynika, Ŝe jednostka OSP Krzeszów zwiększyła przeciętną wieku.
MDP chłopcy ukończyli 18 lat i zostali seniorami, MDP dziewcząt została kobiecą
druŜyną poŜarniczą.
W okresie sprawozdawczym Zarząd OSP działał w następującym składzie:

Prezes - Stanisław Krzesiński
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes -Władysław Polak
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Jan Wójciga
Skarbnik - Stanisław Wajdzik
Gospodarz - Tadeusz Harańczyk
Zastępca gospodarza - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Kościelniak
Członek - Paweł Nosal
Członek - Paweł Paleczny
W tym czasie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu, 1 zebranie ogólne, na
którym to podjęto 9 uchwał Zarządu OSP, które to zrealizowano w 100%.
Głównym

celem

jednostki

OSP

była

pełna

gotowość

bojowa.

Dlatego

najwaŜniejszym załoŜeniem poprzedniego Walnego Zebrania były wytyczne
odnośnie tego punktu.
Według PSP stan gotowości bojowej jednostki OSP Krzeszów oceniany jest
jako dobry. Druhowie OSP brali czynny udział w 6 akcjach na terenie gminy oraz
w jednej na terenie gminy Zembrzyce. Jak co roku druhowie brali udział w akcji
propagandowo-prewencyjnej na terenie wsi Krzeszów i zbierali na fundusz
przeciwpoŜarowy.
OSP Krzeszów zastała wyposaŜona w urządzenie selektywnego alarmowania.
Zakupiono (dzięki pomocy wojska i policji) dwa podwozia samochodów, które
czekają na wyposaŜenie w sprzęt przeciwpoŜarowy aby mogły pełnić swe zadania
w jednostce. Samochody bojowe znajdujące się na stanie są w pełni sprawne,
jednak trudności z utrzymaniem starego samochodu Star są ogromne, dlatego

OSP apeluje do zebranych gości o wparcie finansowe w wyposaŜeniu nowego
samochodu w sprzęt bojowy.
W okresie sprawozdawczym zakupiono: ubranie specjalne - 4 szt., rękawice
ochronne - 2 szt., wąŜ W-52 -1 szt. Otrzymano równieŜ uŜywane mundury moro z
policji: 40 kurtek, 19 spodni, 40 bluz, 40 czapek. Zakupiono równieŜ 4 szt.
mundurów wyjściowych.
W roku 2000 były przeprowadzone ćwiczenia na obiektach w celu
poprawienia sprawności jak i współpracy w czasie akcji i w trakcie zawodów
poŜarniczych, czego odzwierciedleniem są zajęte miejsca: zawody gminne
seniorzy - II miejsce, a MDP - I miejsce, zawody wojewódzkie MDP - III
miejsce.

Nadmienić

naleŜy,

Ŝe

w

okresie

sprawozdawczym

została

przeprowadzona akcja prewencyjna połączona ze zbiórką pienięŜną na fundusz
przeciwpoŜarowy na terenie Krzeszowa. JeŜeli poruszona została sprawa
finansowa naszej jednostki, naleŜy powiedzieć, Ŝe naszą działalność bojową
Urząd Gminy wsparł finansowo. Bez pieniędzy gminnych nasi druhowie nie podołali
by zadaniom spoczywającym na ich barkach.
Następnym punktem poruszonym na Walnym Zebraniu było zakończenie
prac przy wybudowanym garaŜu, jak równieŜ nadbudowy, tj. sali. Organizację
prac

powierzono

druhom:

Stanisławowi

Krzesińskiemu

i

Stanisławowi

Harańczykowi. Nie znaczy to, Ŝe w swych poczynaniach zostali osamotnieni, czego
dowodem jest lista czynów społecznych druhów jak równieŜ mieszkańców wsi.
Jako Ŝe zebraliśmy się tutaj na zakończenie kadencji obecnego Zarządu
OSP, pragnę zwrócić uwagę, Ŝe w naszym przekonaniu zamierzony przez nas cel
został osiągnięty. Za naszej kadencji :
1) zostaliśmy włączeni do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
2) załatwiono sprawy własności działek wokół OSP,
3) zamontowano urządzenie alarmowe,
4) wybudowano nowy garaŜ wraz z nadbudową sali,

5) przyjęto do jednostki: 10 druhów MDP chłopców i 10 druhów MDP
dziewcząt
Na zakończenie sprawozdania jako Prezes OSP w imieniu Zarządu OSP
Krzeszów pragnę podziękować tym wszystkim, którzy naszą działalność wspierali
finansowo i moralnie, a w szczególności: mieszkańcom wsi, Urzędowi Gminy
Stryszawa oraz Zarządowi OSP, Komendzie PSP, druhom OSP, jak równieŜ tym,
którzy to nie krytykowali naszych poczynań.
Kończąc pragnę prosić wszystkich zebranych druhów oraz gości o
rzeczową dyskusję w dalszych poczynaniach naszej jednostki w 2001 roku.
Na zebraniu tym dokonano zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
Zaistniałe zmiany uwidocznione są w "Sprawozdaniu z działalności OSP Krzeszów
za 2001 rok".

Druh Stanisław Krzesiński

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2001
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 02.02.2002 roku

OSP w Krzeszowie w okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2001 według
ewidencji liczyła 61 czynnych członków: członków honorowych - 3, kobiet - 8,
męŜczyzn do 25 lat -19, męŜczyzn do 50 lat - 19, męŜczyzn powyŜej 50 lat - 7,
MDP dziewczęta - 4, MDP chłopcy - 1.
W okresie sprawozdawczym Zarząd OSP działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Tadeusz Harańczyk
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal

Sekretarz - Wioleta Jucha
Skarbnik - Bolesław Wajdzik
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Stanisław Krzesiński
Członek - Władysław Polak
Członek - Józef Kawończyk
W roku 2001 przybyło do naszej jednostki 5 druhów, tj.: Krystyna Polak,
która opiekowała się MDK od 1996 roku, ElŜbieta Harańczyk, Karol Bargiel,
Tadeusz Ćwiękała i Sławomir Brańka. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8
posiedzeń Zarządu oraz podjęto 8 uchwał, które zostały zrealizowane w całości.
Do stanu gotowości do działań ratowniczych nie wniesiono Ŝadnych zastrzeŜeń.
Druhowie OSP Krzeszów w 2001 roku prowadzili działalność organizacyjnogospodarczą.

W

działalności

organizacyjnej

prowadziliśmy

działania

przeciwpoŜarowe - 3 poŜary na terenie gminy, jak równieŜ braliśmy udział w
akcjach w czasie klęsk Ŝywiołowych - 7 wyjazdów na terenie gminy i 2 wyjazdy
poza teren. Przede wszystkim były to wyjazdy w czasie letniej powodzi.
Poszukiwaliśmy równieŜ zaginioną osobę.
Nasza jednostka prowadziła kontrole przeciwpoŜarowe oraz brała równieŜ
udział we współzawodnictwie. Dla krzeszowskich przedszkolaków przeprowadzono
pokaz sprzętu poŜarniczego. Prowadzone były zbiórki, ćwiczenia naszych
członków na obiektach oraz kontrole sprzętu przeciwpoŜarowego. Sprzęt
przeciwpoŜarowy, tj.: samochody i motopompy podczas akcji poŜarowych,
ćwiczeń, kontroli jednostki, oraz współzawodnictwa sprawdził się bez zarzutów,
czyli bardzo dobrze. Jest to przede wszystkim zasługa druha Jana Kościelniaka
oraz innych druhów dbających o nasz sprzęt. Gorzej jest ze szkoleniem członków
OSP, gdyŜ w roku sprawozdawczym nie przeszkolono Ŝądnego ze straŜaków.

Aktualny stan przeszkolenie przedstawia się następująco wśród naszych druhów:
szeregowców - 29, dowódców - 7, naczelników -8, operatorów sprzętu -7.
Nasza

jednostka

uczestniczyła

we

współzawodnictwie

gminnym i

powiatowym. W zawodach gminnych druŜyna kobiet zajęła I miejsce a druŜyna
męska II miejsce. W zawodach powiatowych druŜyna kobieca uplasowała się
równieŜ na I miejscu. W okresie sprawozdawczym wyróŜniono równieŜ za swą
działalność wielu druhów. W działalności organizacyjno-gospodarczej byli to
druhowie: Jan Kościelniak, Stanisław Harańczyk, Edmund Bargiel, Eugeniusz
Nosal, Jan Kawończyk, Józef Brańka. W działalności prewencyjnej na wyróŜnienie
zapracowali druhowie: Władysław Polak, Stanisław Krzesiński i Bolesław Wajdzik,
a w szkoleniu poŜarniczym druhowie: Stanisław Wajdzik i Stanisław Harańczyk.
W roku 2001 przystąpiono do remontu ubikacji, gdyŜ wymagał tego stan
higieniczny i estetyczny. Doprowadzono sieć wodociągową z linii gminnej
Targoszów Ă˘Â�Â� Krzeszów do budynku OSP. Woda z tego wodociągu została
przebadana przez sanepid. Nie zawierała ona Ŝadnych zanieczyszczeń, dlatego
teŜ moŜna było ją uŜywać do celów spoŜywczych. Podłączono wodę do garaŜu,
dzięki czemu zaistniała moŜliwość podłączenie węŜa W-52 w celu zatankowania
beczkowozu zarówno w garaŜu jak i przed garaŜem. Rozbudowano kuchnię
poprzez powiększenie i modernizację zlewozmywaków oraz załoŜono płytki
posadzkowe. Wykonano ocieplenie sufitu nad salą przez rozwinięcie papy oraz
uszczelnienie przed wiatrem. Wywieziono ziemię z garaŜu, wykonano drenaŜ,
mający za zadanie odpływ wody z garaŜu poza teren remizy. Następnie wykonano
kanał samochodowy i wylano wylewkę betonową. GaraŜ został ukończony.

Druh Stanisław Wajdzik

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2002

Na Walnym Zebraniu w dniu 25.01.2003 stan ilościowy członków OSP w
Krzeszowie wynosił 44 członków, z czego 8 kobiet, oraz jeden członek honorowy.
W roku sprawozdawczym 2002 Zarząd odbył 9 posiedzeń, a Komisja Rewizyjna 2
posiedzenia.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes -Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Tadeusz Harańczyk
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Wioleta Jucha
Skarbnik - Bolesław Wajdzik
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Stanisław Krzesiński
Członek - Władysław Polak
Członek - Józef Kawończyk
Stan ilościowy odzieŜy straŜackiej przedstawiał się następująco: ubrania
ochronne - 14, ubrania koszarowe - 19, buty specjalne - 12, hełmy - 17,
rękawice - 10, pasy bojowe - 10. Druhowie OSP Krzeszów mocno zaangaŜowani
byli w działalność przeciwpoŜarową i prewencyjno-propagandową. W 2002 roku
druhowie

na

tablicy

ogłoszeń

wywieszali

plakaty

i

afisze

o

tematyce

przeciwpoŜarowej, przeprowadzali kontrole przeciwpoŜarowe, dokonali pokazu
sprzętu straŜackiego i brali czynny udział we współzawodnictwie. Stan gotowości
operacyjno-bojowej krzeszowskiej straŜy został oceniony przez komendę
powiatową na pozytywny. W roku sprawozdawczym straŜacy z Krzeszowa brali

udział w 18 akcjach (2 interwencje poza terenem gminy). Były to zarówno poŜary
jak i miejscowe zagroŜenia.
W okresie sprawozdawczym przeszkolono 31 druhów, obyto 5 zbiórek
szkoleniowych i 2 ćwiczenia na obiektach. Swą działalnością wyróŜniło się wielu
krzeszowskich druhów. W działalności organizacyjno-gospodarczej wyróŜniono:
Stanisława Wajdzika, Karola Bargla, Edmunda Bargla i Krystynę Polak.
W działalności prewencyjnej na wyróŜnienie zapracowali druhowie: Jan
Kościelniak, Stanisław Harańczyk, Eugeniusz Nosal i Stanisław Wajdzik, a w
działalności kulturalnej: Krystyna Polak. W 2002 roku medalami odznaczono
najbardziej zasłuŜonych krzeszowskich druhÄ�łw: Jana Kościelniaka, który
otrzymał medal złoty, Józefa Kawończyka - medal srebrny oraz Krystynę Polak i
Marcina Gronia - medal brązowy. Odznaczenie StraŜak Wzorowy otrzymał druh
Mariusz Gołuszka, a złote honorowe odznaki przyznano druŜynie kobiecej.
Na początku lutego 2002 roku OSP Krzeszów rozpoczął starania

o

karosację samochodu straŜackiego. Podjęto decyzję o okratowaniu okien

w

garaŜu, zakupieniu masztu oświetleniowego i zabezpieczeniu kanału garaŜowego.
Zakupiono dwie kamizelki ratunkowe (kapoki), oraz otrzymano piłę motorową
"Stihl". Końcem kwietnia zapadła decyzja o wykonaniu wykopu, a następnie
wylanie wylewki przed nowo wybudowanym garaŜem OSP. W maju plac przed
remizą był przygotowany do wykonania wylewek. Kółko Rolnicze w Krzeszowie
podarowało OSP Krzeszów farby, które wykorzystano do pomalowania straŜnicy z
zewnątrz

i od środka. 30 lipca straŜ w Krzeszowie otrzymała samochód star

266 po karosacji. Miesiąc później Zarząd Główny Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
przekazał dotację na pokrycie kosztów karosacji. Był on juŜ przystosowany do
zadań bojowych. W oknach krzeszowskiej straŜnicy załoŜone były juŜ kraty, a
przed budynkiem stał maszt oświetleniowy. Kanał garaŜowy był wykonany. Na
wyposaŜenie doszły jeszcze 2 kamizelki, 12 par obuwia specjalnego i 11 par
kompletów koszarowych dla druŜyny dziewcząt. 22 września poświęcono nowy

samochód bojowy, niedługo później zaplanowano zamontowanie drugiej syreny
alarmowej i załoŜenie na dachu śniegołapów. W październiku nowa część straŜnicy
została wytynkowana. W połowie grudnia zakończono dystrybucję kalendarzy na
nowy 2003 rok. W roku sprawozdawczym wykonano równieŜ remont straŜnicy.
Odnowiono ubikacje i kuchnię. Szeregi OSP opuściło dwóch zasłuŜonych dla
jednostki druhów. Zmarli wieloletni członkowie, a jednocześnie załoŜyciele OSP
Krzeszów Stefan Kościelniak i Władysław Pilarczyk.
Na Walnym Zebraniu w dniu 25.01.2003 roku poruszono problem
zabezpieczenia potoku przepływającego w pobliŜu budynków straŜackich.
Zaplanowano wyasfaltowanie placu przed straŜnicą, a takŜe zwrócono uwagę na
brak sprawnego pieca centralnego ogrzewania w budynku straŜy.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 2002 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2003

Na Walnym Zebraniu w dniu 14.01.2004 stan ilościowy członków OSP

w

Krzeszowie wynosił 55 członków, w tym 14 kobiet w Kobiecej DruŜynie
PoŜarniczej, oraz 2 członków honorowych. W roku sprawozdawczym 2003 Zarząd
odbył 9 posiedzeń, a Komisja Rewizyjna 4 posiedzenia.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Tadeusz Harańczyk
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Wioleta Jucha

Skarbnik - Bolesław Wajdzik
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Stanisław Krzesiński
Członek - Władysław Polak
Członek - Józef Kawończyk
W zebraniu brali udział zaproszeni goście:
Starosta suski - Andrzej Pająk
Komendant Powiatowy PSP - Bogusław Patera
Komendant Gminnego Związku OSP - Czesław Pietrusa
Dowódca JRG KP Sucha Beskidzka - Krzysztof Okrzesik
Sołtys wsi Krzeszów - Adam Hadka
Radny wsi Krzeszów - Józef Świętek
W 2003 roku medalami odznaczono najaktywniejszych krzeszowskich
straŜaków: Adama Pasko - medalem złotym i Wiolettę Jucha - medalem
brązowym. Odznaczenie StraŜak Wzorowy otrzymał druh Paweł Paleczny i druh
Czesław Kachel. Druha Adam Pasko został jednocześnie przeniesiony w poczet
członków honorowych. W działalności organizacyjnej druhowie OSP Krzeszów
mają na koncie wspóorganizację imprezy gminnej Ă˘Â�Â�PoŜegnanie Lata
2003Ă˘Â�Â�, a takŜe mecz piłki noŜnej druŜyn kobiecych. OSP Krzeszów mocno
zaangaŜowana była w działalność przeciwpoŜarową i prewencyjną. W 2003 roku
druhowie wygłosili
ogłoszeń

wywieszali

przeprowadzali

3 pogadanki, z czego dla młodzieŜy dwie, na tablicy
plakaty

kontrole

i

afisze

przeciwpoŜarowe

o

tematyce

oraz

brali

przeciwpoŜarowej,
czynny

udział

we

współzawodnictwie. W remizie OSP młodzieŜ ze szkoły podstawowej wystawiła
Jasełka, a 6 grudnia zorganizowano spotkanie mikołajkowe.
W roku sprawozdawczym straŜacy z Krzeszowa brali udział w 10 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, w tym w gaszeniu poŜarów - 5 razy, w likwidacji zagroŜeń

miejscowych - 4 razy, a raz wyjeŜdŜali do fałszywego alarmu. Dwie interwencje
miały miejsce poza terenem gminy, były to akcje w Tarnawie Górnej i
Śleszowicach.
OSP Krzeszów uczestnicząc we współzawodnictwie osiągała wysokie wyniki.
W zawodach gminnych druŜyna kobieca zajęła I miejsce a druŜyna męska III
miejsce. W zawodach powiatowych druŜyna kobieca ponownie zwycięŜyła. W
zawodach wojewódzkich - sprawdzianie bojowym druhny z Krzeszowa zajęły III
miejsce.
W okresie sprawozdawczym przeszkolono 5 druhów na kursie operatorów
oraz obyto 6 zbiórek szkoleniowych członków OSP. Na wyposaŜeniu jednostki
znalazły się m.in. nowa pompa, węŜe ssawne, węŜe tłoczone, toporki i przyczepka.
Wśród prac straŜaków wymienić naleŜy: bieŜące prace porządkowe, malowanie
sali, wymianę pieca CO, bieŜące naprawy sprzętu przeciwpoŜarowego.
Na początku lutego 2003 roku zakupiono 3 mundury galowe. 30 marca
zapadła decyzja o odnowieniu sali w budynku OSP. W sierpniu postanowiono
zakupić jednoosiową przyczepkę i węŜe poŜarnicze. We wrześniu zwrócono się do
Małopolskiego Komendanta Policji o nieodpłatne przekazanie kuchni polowej.
Prośbę argumentowano przynaleŜnością OSP Krzeszów do krajowego systemu
poŜarniczo-gaśniczego i koniecznością częstego przyrządzania posiłków. Kuchnię
polową przekazano straŜakom z Krzeszowa w następnym miesiącu. RównieŜ we
wrześniu Zarząd OSP zwrócił się do Urzędu Gminy z dwiema prośbami.

25

września zwrócono się z prośbą o wyasfaltowanie placu przed garaŜem straŜnicy i
placu naprzeciw byłego Kółka Rolniczego. Dzień później straŜacy zwrócili się z
prośbą o zabezpieczenie stromego brzegu potoku płynącego za budynkiem
przejętym od Kółka Rolniczego. Początkiem października krzeszowska straŜ
wzbogaciła się o nowe wyposaŜenie. Dokonano zakupu: hełmów -9, toporków - 6,
ubrań moro - 8, syreny ręcznej, syreny elektrycznej, rozdzielacza, pompy
WT30X,

mostków

przejazdowych -

2,

drabiny

sznurowej,

prądownicy,

umundurowania specjalnego - 5, butów - 5 par oraz koszulek straŜackich - 3. TuŜ
przed sezonem zimowym, w pierwszych dniach listopada został zamontowany

w

remizie OSP piec centralnego ogrzewania, przekazany przez szkołę

w

Krzeszowie.

Stary

piec

został

zezłomowany.

21

grudnia

zakończono

rozprowadzanie kalendarzy na 2004 rok i rozliczono je. Na początku 2004 roku,
tuŜ przed Walnym Zebraniem zdecydowano o usunięciu z szeregów OSP
Krzeszów 4 druhów, nie wywiązujących się z postanowień statutu.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 2003 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2004

Na Walnym Zebraniu w dniu 12.02.2005 stan ilościowy członków OSP

w

Krzeszowie wynosił 60 członków, w tym 14 kobiet w Kobiecej DruŜynie
PoŜarniczej, oraz 2 członków honorowych. W roku sprawozdawczym 2004 Zarząd
odbył 11 posiedzeń, a Komisja Rewizyjna 4 posiedzenia.
Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Tadeusz Harańczyk
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Wioleta Jucha
Skarbnik - Bolesław Wajdzik
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Stanisław Krzesiński
Członek - Władysław Polak
Członek - Józef Kawończyk
W zebraniu brali udział zaproszeni goście:
Przesstawiciel PSP - Andrzej Gwiazdownik
Prezes Zarządu Gminnego OSP - Józef Rzepka
Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa - Ryszard Hadka
Komendant Gminny OSP - Czesław Pietrusa
Wójt gminy Stryszawa - Jacek Zając
Radny wsi Krzeszów - Józef Świętek
Dyrektor szkoły w Krzeszowie - Irena Targosz
W okresie sprawozdawczym swą pracą i zaangaŜowaniem na rzecz OSP
Krzeszów wyróŜnili się: Jan Kościelniak, Eugeniusz Nosal, Stanisław Harańczyk,
Edmund Bargiel, Mariusz Bańdura, Stanisław Wajdzik, Władysław Polak, Karol
Bargiel i Krystyna Polak. W działalności organizacyjnej druhowie OSP Krzeszów
mieli udział w organizacji imprezy "PoŜegnanie Lata 2004", zorganizowali Dzień
StraŜaka, współorganizowali Familiadę oraz doŜynki.
OSP Krzeszów prowadziła działalność przeciwpoŜarową i prewencyjną. W
2004 roku druhowie wygłosili 6 pogadanek, z czego dla młodzieŜy dwie, na tablicy
ogłoszeń wywieszali plakaty i afisze o tematyce przeciwpoŜarowej. Wytypowane
zespoły przeprowadzały kontrole przeciwpoŜarowe a druŜyny brały udział we
współzawodnictwie. Druhowie OSP Krzeszów uczestniczyli we współzawodnictwie
na etapie gminnym. DruŜyna kobieca zajęła I miejsce a druŜyna męska V miejsce
w gminnych zawodach sportowo-poŜarniczych.
W roku sprawozdawczym straŜacy z Krzeszowa brali udział w 13 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, w tym w gaszeniu poŜarów - 5 razy, w likwidacji zagroŜeń
miejscowych - 1 raz, oraz 7 razy w innych interwencjach. Dwa wyjazdy dotyczyły
miejsc poza terenem gminy, były to akcje w Zembrzycach i Śleszowicach.

W okresie sprawozdawczym obyło się 8 zbiórek szkoleniowych członków
OSP. Na wyposaŜeniu jednostki znalazło się m.in. 13 kpl. ubrań koszarowych i
pompa pływająca NIAGARA. Druhowie wykonali wiele prac gospodarczych:
naprawiono dach, wykonano kolejne parapety, odnowiono kuchnię polową, a takŜe
prowadzono na bieŜąco prace porządkowe przy obiektach naleŜących do OSP.
JuŜ na początku 2004 roku OSP Krzeszów wzbogacił się o nowy sprzęt.
Urząd gminy Stryszawa przekazał druhom z Krzeszowa pompę szlamową. Na
Walnym

Zebraniu

Sprawozdawczym

podsumowano

2003

rok,

a

takŜe

zdecydowano o sprzedaŜy starego samochodu STAR. Uznano równieŜ za
konieczne wzmocnienie zabezpieczenia przeciw włamaniowego remizy, a takŜe
zamontować zewnętrzne parapety okienne i śniegołazy na dach. Parapety zostały
zakupione w kwietniu, a zamontowane w maju. 2 maja przyznano medale
najaktywniejszym druhom OSP Krzeszów. Medal złoty otrzymał Czesław Kachel,
medal srebrny otrzymał Leszek Pasko, a brązowe medale przyznano druŜynie
kobiet. Medal "wzorowego straŜaka" przyznano druhom: Januszowi Miska i
Eugeniuszowi Palus. Zaplanowano równieŜ wówczas drobne remonty na okres lata,
a mianowicie malowanie sal i wykonanie oświetlenia w garaŜu. Końcem maja
zapadła decyzja o wydzierŜawieniu pomieszczeń na parterze budynku po byłym
Kółku Rolniczym pod działalność farmaceutyczną. Jeszcze w tym samym roku
miała powstać tu apteka lub punkt apteczny. Umowa najmu lokalu podpisana
została we wrześniu, a juŜ zimą w do niedawna pustych pomieszczeniach działał
punkt apteczny. W czerwcu straŜ z Krzeszowa brała udział w ćwiczeniach
Krajowego

Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego,

które

odbyły

się

w

rejonie

Mosornego Gronia w Zawoi. W tym samym miesiącu sprzedano samochód Star.
Nabyła go jednostka OSP Zawoja Przysłop. Latem druhowie z Krzeszowa
zaangaŜowani byli obstawy imprez na terenie gminy: Memoriału Kolarskiego im.
Henryka Łasaka, rajdu Rowerowego organizowanego w czasie Dni Lachowic oraz
doŜynek gminnych w Stryszawie. W listopadzie zapadła decyzja o zakupie nowych

opon do samochodu UAZ, podyktowana nadmiernym zuŜyciem starych opon, a
takŜe zakupie nowej motopompy. Końcem miesiąca do uŜytku wprowadzono nową
pompę pływającą NIAGARA 1. Od grudnia kolejne pomieszczenie w budynku
dawnego Kółka Rolniczego znalazło dzierŜawcę. Od tego miesiąca garaŜ został
wynajęty przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kukowie na przechowywanie
samochodu dla niepełnosprawnych fiata ducato.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 2004 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2005

Na Walnym Zebraniu w dniu 11.02.2006 stan ilościowy członków OSP w
Krzeszowie wynosił 63 członków, w tym 16 kobiet w Kobiecej DruŜynie
PoŜarniczej,

2

sprawozdawczym
Rewizyjna

członków

honorowych

2005

Zarząd

i 1

odbył

członek
11

wspierający.

posiedzeń,

4 posiedzenia.

Zarząd OSP Krzeszów działał w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Jan Kościelniak
Zastępca naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Władysław Polak
Skarbnik - Mariusz Bańdura
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Rafał Kostyra

a

W

roku

Komisja

Członek - Bolesław Wajdzik
Członek - Józef Kawończyk
W zebraniu brali udział zaproszeni goście:
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - Piotr Harańczyk
Wójt gminy Stryszawa - Jacek Zając
Komendant Gminny OSP - Czesław Pietrusa
Dyrektor ZSS w Krzeszowie - Irena Targosz
Sołtys wsi Krzeszów - Adam Hadka
Radny wsi Krzeszów - Józef Świętek
W 2005 zaangaŜowaniem na rzecz OSP Krzeszów oraz pracą społeczną
wyróŜnili się: Jan Kościelniak, Eugeniusz Nosal, Stanisław Harańczyk, Józef
Kawończyk, Władysław Polak, Stanisław Wajdzik, Edmund Bargiel, Krystyna Polak,
Szczepan Kostyra i Eugeniusz Polus. Jak co roku w działalności organizacyjnej
druhowie OSP Krzeszów mieli udział w organizowaniu imprezy "PoŜegnanie Lata
2005", zorganizowali Dzień StraŜaka, współorganizowali Familiadę oraz doŜynki.
Druhowie

z

Krzeszowa

prowadzili

działalność

przeciwpoŜarową

i

prewencyjną. W roku sprawozdawczym straŜacy wygłosili 2 pogadanki, z czego
dla dzieci i młodzieŜy jedną. Na tablicy ogłoszeń wywieszali plakaty i afisze

o

tematyce przeciwpoŜarowej. Wytypowane zespoły przeprowadzały kontrole
przeciwpoŜarowe a druŜyny brały udział we współzawodnictwie. Druhowie OSP
Krzeszów uczestniczyli we współzawodnictwie na etapie gminnym i powiatowym.
W zawodach gminnych druŜyna kobieca zajęła II miejsce, a druŜyna męska III
miejsce. Na etapie powiatowym męŜczyźni uzyskali II miejsce.
W roku 2005 straŜacy z Krzeszowa uczestniczyli w 19 akcjach
ratowniczych, w tym w gaszeniu poŜarów - 9 razy, w likwidacji zagroŜeń
miejscowych - 8 razy. Dwa alarmy okazały się fałszywe. AŜ 9 razy straŜacy z
Krzeszowa wyjeŜdŜali poza teren gminy Stryszawa. Interwencje miały miejsce w
mieście Sucha Beskidzka, gminie Zembrzyce i gminie Andrychów.

W okresie sprawozdawczym obyło się 18 zbiórek szkoleniowych dla
członków

OSP.

Nowym

wyposaŜeniem

jednostki

zostały

m.in.

aparaty

nadciśnieniowe 2 kpl., ubrania koszarowe 5 kpl., kominiarki ognioodporne.
Druhowie wykonali wiele prac gospodarczych: załoŜono na dachu śniegołapy, w
garaŜu zamontowano instalację oddymiającą, malowano zniszczone pomieszczenia,
a takŜe prowadzono na bieŜąco prace porządkowe przy obiektach naleŜących do
OSP.
Rok 2005 druhowie OSP Krzeszów rozpoczęli od spotkania opłatkowego. 8
stycznia w krzeszowskiej remizie odbyło się spotkanie straŜaków z gminy
Stryszawa. Na początku marca zdecydowano się na nieodpłatne wynajęcie
pomieszczeń w budynku dawnego Kółka Rolniczego dla piłkarzy śurawia Krzeszów.
W tym samym miesiącu w poczet straŜaków włączono siedmiu młodych druhów.
W maju zapadła decyzja o wymianie szyb okiennych w całym budynku
remizy OSP oraz zakupie nowych naczyń gastronomicznych. Ta ostatnia decyzja
podyktowana była wyeksploatowaniem naczyń, które liczyły juŜ wiele lat. Na
własną prośbę, druh Józef Kawończyk został przeniesiony do członków
wspierających. Miesiąc później usunięto za działalność niezgodną ze statutem
czterech członków. W czerwcu straŜacy z Krzeszowa wzięli pod patronat
nowopowstającą druŜynę ochotniczą, podopiecznych WTZ w Kukowie. Dla nowych
straŜaków druhowie przekazali 9 kpl. ubrań moro. 5 czerwca odznaczono za
zasługi

6

członków

OSP

Krzeszów.

Medal

złoty

przyznano

Bolesławowi

Wajdzikowi, medal srebrny Rafałowi Gołuszce, medal brązowy druhom: Rafałowi
Kostyrze i Sławomirowi Krzesińskiemu. Medal wzorowego straŜaka otrzymali
druhowie: Sławomir Gołuszka i Karol Bargiel. RównieŜ na początku czerwca
zwrócono się do UG Stryszawa z prośbą o pomoc finansową do prac, jakie będą
konieczne do wykonania, by przesunąć koryto potoku przepływającego za
budynkiem dawnego Kółka Rolniczego. Bieg potoku zmienił się po gwałtownych
opadach. 10 czerwca zagroŜono Farmacji Warszawskiej wypowiedzeniem umowy

dzierŜawy pomieszczeń naleŜących do OSP, w których miał się mieścić punkt
apteczny. Powodem były zaległości z płaceniem czynszu. Gdy w miesiącu lipcu
zaległości sięgały juŜ 3 miesięcy, a dzierŜawca nie skłaniał się do uregulowania
długu, umowę rozwiązano. Końcem miesiąca te same pomieszczenia wynajęto
ponownie. DzierŜawcą została spółka cywilna ze Suchej Beskidzkiej, która
kontynuowała działalność farmaceutyczną. Do OSP Krzeszów przyjęto kolejnych
3 członków. 7 sierpnia dokonano zmiany na stanowisku Sekretarza OSP Krzeszów.
Brak zainteresowania sprawami straŜy był powodem odwołania dotychczasowego
Sekretarza Wioletty Jucha i powołaniu nowego Ă˘Â�Â� Mariusza Bańdury. 27
września poŜegnano wieloletniego i zasłuŜonego członka OSP Krzeszów druha
Czesława Kachla. Końcem 2005 roku zapadła decyzja

o obniŜeniu czynszu

dzierŜawcy pod punkt apteczny. StraŜacy przychylili się do prośby o zniŜkę opłat
wynikającą z olbrzymich nakładów finansowych, które włoŜył dzierŜawca w
przystosowanie pomieszczeń pod działalność aptekarską.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu
i pozostałej dokumentacji OSP z 2005 roku
opracował Łukasz ElŜbieciak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2006
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 21.01.2007 roku

W okresie sprawozdawczym zarząd pracował w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Harańczyk
Wiceprezes - Jan Kościelniak
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Władysław Polak

Skarbnik - Mariusz Bańdura
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Rafał Kostyra
Członek - Jan Kościelniak
Członek - Bolesław Wajdzik
W zebraniu brali udział zaproszeni goście:
Wójt Gminy - Jacek Zając
Komendant Powiatowy PSP - Bogusław Patera
Radni wsi Krzeszów - Agata Gołuszka i Stefan Kadela
Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa - Ryszard Hadka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Gminy Stryszawa - Czesław Pietrusa
Sołtys wsi Krzeszów - Adam Hadka
Sekretarz ZGOZ OSP w Stryszawie -Sławomir Łaciak
Stan organizacyjny OSP na koniec 2006 roku wynosił:
1. Członkowie Zwyczajni -63 w tym 16 kobiet
2. Członek wspierający - 1
3. Członkowie honorowi - 2
W roku sprawozdawczy odbyło się 12 posiedzeń Zarządu oraz 3 zebrania
Komisji Rewizyjnej. Dochody pienięŜne za 2006 rok wyniosły ogółem 21815 zł, w
tym dotacje z KSRG 350 zł oraz środki z Urzędu Gminy na utrzymanie gotowości
bojowej 12000 zł.
W okresie obrachunkowym wykonano następujące waŜniejsze prace:
1) Wymieniono drzwi wejściowe do budynku 82 B - 3410 zł środki własne
2) Zakupiono torbę medyczną - 6634 zł, w tym 3634 zł środki własne
3) Wymieniono piec CO 4600 zł w tym 300 zł środki własne
4) Zakupiono 5 kpl. ubrań wyjściowych (galowe) Ä�Ë�Ă�Â�Ă�Â� 1685 zł, w
tym 885 zł środki własne

5)

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego pompę szlamową - 6377
zł (wypoŜyczona do OSP Kuków )

6) Wyasfaltowano plac przed budynkiem 82 B ze środków Urzędu Gminy
- 37353 zł
7)

Zakupiono maski do ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatory
bezruchu po 2 szt.

8) Przekazano 1.000 zł na malowanie kościoła parafialnego
Aktywność druhów OSP Krzeszów:
1) Brano udział w zawodach sportowo- poŜarniczych który odbyły się 16 lipca
na boisku w Stryszawie OSP Krzeszów wywalczyła następujące miejsca:
seniorzy - V miejsce, seniorzy (kobiety) - I miejsce, MDP chłopcy- II
miejsce
2)

W dniu 13 sierpnia druhowie zabezpieczali trasę przejazdu przez
Krzeszów kolarzy w Memoriale Kolarskim im. Henryka Łasaka, 26 sierpnia
byli współorganizatorem imprezy pod nazwą "Zakończenie Lata 2006"

3) MDP chłopców w dniu 9 września brała udział w złazie powiatowym na Babią
Górę, a 18 września straŜacy z Krzeszowa wywieźli samochodem UAZ na
Jałowiec namioty i wyŜywienie dla uczestników III Rajdu im. Kardynała
Wyszyńskiego
4) 30 września straŜacy pomagali w obchodach 100-lecia konsekracji kościoła
parafialnego, którym przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz
5)

pracownicy PSP Suchej Beskidzkiej w dniu 8 listopada przeprowadzili
kontrolę w siedzibie OSP Krzeszów z gotowości bojowej która wypadła bez
zastrzeŜeń

6)

25 listopada na polecenie KP PSP w Suchej Beskidzkiej druhowie
przeprowadzili kontrolę sieci hydrantowej wsi Krzeszów, z której
sporządzili protokół, zalecający dokonanie konserwacji tej instalacji. W
dniu kontroli było 9 niesprawnych hydrantów na ogólną ilość 85

7) W grudniu straŜacy (6 zespołów) rozprowadzili kalendarze na 2007 rok, za
które uzyskali darowiznę w kwocie 3 696 zł.
W OSP Kuków 1 kwietnia 2006 odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Stryszawie, który wytyczył kierunki rozwoju na lata 2006-2010. Do
Zarządu Gminnego weszli z OSP

Krzeszów druhowie: Władysław Polak -

Skarbnik, Stanisław Wajdzik i Stanisław Harańczyk - Członkowie
Miniony rok 2006 naleŜy uznać za dobry. Jednostka umocniła się
organizacyjnie oraz gospodarczo.

Opracował sekretarz OSP Krzeszów
Władysław Polak

Sprawozdanie z działalności OSP Krzeszów za rok 2007
przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w dniu 09.02.2008 roku
W okresie sprawozdawczym zarząd pracował w następującym składzie:
Prezes - Stanisław Wajdzik
Naczelnik - Stanisław Hawańczyk
Wiceprezes - Jan Kościelniak
Zastępca Naczelnika - Eugeniusz Nosal
Sekretarz - Władysław Polak
Skarbnik - Mariusz Bańdura
Gospodarz - Edmund Bargiel
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Rafał Kostyra
Członek - Józef Kawończyk
Członek - Bolesław Wajdzik

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za miniony
rok. W zebraniu z zaproszonych gości uczestniczyli:
Starosta suski - Andrzej Pająk
Komendant Powiatowy PSP - Bogusław Patera
Wójt gminy Stryszawa - Jacek Zając
Radni Krzeszowa - Agata Gołuszka i Stefan Kadela
Dyrektor ZSS Krzeszów - ElŜbieta Wiewióra
Komendant Gminny OSP w Stryszawie -Grzegorz Chudzik (przewodniczący
zebrania).
Stan organizacyjny OSP na koniec 2007 roku:
Członkowie zwyczajni - 45, ubyło 18 w tym 12 kobiet
Członkowie wspierający - 1
Członkowie honorowi - 2
Członkowie OSP Krzeszów przepracowali w czynie społecznym w 2007 roku
772 godziny przygotowując straŜ do obchodów 60-lecia, które planuje się na
14.06.2008 roku. Dochody pienięŜne własne za 2007 rok ogółem -25716 zł, w tym
dotacje KSRG 3500 zł. W roku sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Zarządu
i 3 inne zebrania. OSP Krzeszów w 2007 roku uczestniczyła 17 razy w akcjach
ratowniczych w tym: 11 - w gaszeniu poŜarów, 5 - likwidacji miejscowych
zagroŜeń, oraz 1 fałszywy alarm.
WaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia jednostki OSP Krzeszów w 2007 roku
zostały udokumentowane (opisane) w 32 sprawozdaniach Sekretarza. Z nich
dowiedzieliśmy się m.in., Ŝe:
1)

delegacja OSP Krzeszów brała udział w spotkaniu opłatkowym w dniu

7

stycznia w OSP Kurów,
2)

udostępniono salę na zorganizowanie zabawy tanecznej Komitetowi
Rodzicielskiemu przy ZSS Krzeszów w dniu 10 lutego,

3) przeszkolono 5 druhów z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, które
odbywały się w OSP Lachowice w dniach 17-18 lutego,
4)

przeszkolono 2 druhów w zakresie drugiego stopnia ratownictwa
medycznego i drogowego,

5) zakupiono z programu przeciwalkoholowego 10 kpl. dresów i 10 par butów
dla MDP chłopców,
6) z okazji drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II delegacja była na Leskowcu
(Groniu Jana Pawła II) w dniu 2 kwietnia,
7) załoŜono stronę internetową w dniu 9 kwietnia przez druhnę Justynę
Polak. Adres strony www.ospkrzeszow.republika.pl,
8) wyremontowano motopompę PO5, koszt 2500 zł,
9) delegacja OSP Krzeszów brała udział w uroczystościach 125-lecia - OSP
Maków Podhalański w dniu 1 lipca,
10) w zawodach sportowo-poŜarniczych, które odbyły się 8 lipca na stadionie
w Stryszawie zajęto: seniorzy III miejsce, MDP chłopcy I miejsce
(nagroda 10 kpl. dresów),
11) sporządzono protokół odbioru robót (elewacja budynku 82 B) w dniu 13
lipca, po czym wypłacono Panu Barzyckiemu 12500 zł, w tym z kasy OSP
7500zł,
12) w dniu 21 sierpnia połoŜono beton w blaszaku w ilości 7 mĂ�ł ( zapłata
2000 zł ze środków obrony cywilnej),
13) delegacja OSP Krzeszów brała udział w uroczystościach 60-lecia OSP
Grzechynia w dniu 19 sierpnia,
14) przesunięto (przestawiono) słup elektryczny koło budynku straŜy (w głąb
ogrodu księŜego) i wymieniono druty na kabel za 1050 zł oraz regulowano
brzeg koło garaŜu za 1000 zł (wywieziono ponad 50 m3 ziemi) w sierpniu,
osuszono kotłownię przez załoŜenie peschla,

15) awaria samochodu bojowego podczas jazdy do poŜaru w Hucisku w dniu 30
sierpnia - zapaliły się przewody elektryczne pod maską, prawdopodobną
przyczyną było spięcie pokrywy od alternatora. Samochód przywrócono do
gotowości bojowej 18 września a koszt wyniósł 5800 zł,
16) na powiatowych zawodach sportowo-poŜarniczych, które odbyły się 15
września w Suchej Beskidzkiej MDP chłopców z Krzeszowa zajęła

II

miejsce za Jordanowem,
17) wykonano remont na dachu budynku 82 A (sklep) w dniach 25-26 września
przy współudziale SH Stryszawa za 4800 zł,
18) w październiku uporządkowano plac za budynkiem straŜy, odprowadzono
wodę

dachową,

połoŜono

kostki

betonowe

przed

blaszakiem,

uporządkowano osadniki ściekowe oraz uregulowano potok przez Zarząd
Regionalny Gospodarki Wodnej w śywcu,
19) równieŜ w październiku (20.X.2007) zamontowano na budynku 82 B szyld
oraz figurę św. Floriana,
20) w listopadzie przywieziono 5mb drewna otrzymanego nieodpłatnie z Lasów
Państwowych.
Rok 2007 został oceniony bardzo dobrze tak przez druhów OSP Krzeszów,
jak i przez władze zwierzchnie.
Bardzo waŜnym wydarzeniem w 2007 roku była zmiana statutu OSP
Krzeszów, uchwalona na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w
dniu 21 stycznia 2007 roku, a zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia.

Opracował sekretarz OSP Krzeszów
Władysław Polak

