
Sprawozdanie
z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowicach za rok 2008

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym 
w dniu 28 lutego 2009 roku

(WERSJA ROZSZERZONA)

                      
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach liczy 40 druhów w tym 35 członków czynnych i 5 członków 
wspierających. W ramach OSP działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze : MDP chłopców i MDP 
dziewcząt. 

O NAS W MEDIACH
Początek  stycznia  2008  roku  upłynął  w  naszej  jednostce  pod  wpływem  pozytywnych  informacji 
reklamujących  w mediach  wydawany  w OSP Olszowice  kalendarz  STRAŻACzKI.  Jedna  z  dziewcząt 
biorących udział w edycji z 2008 roku druhna Ewa Stopa wystąpiła z naszym kalendarzem w programie 
Dzień Dobry TVN prowadzonym na żywo przez Kingę Rusin i Marcina Mellera. Naszemu kalendarzowi 
poświęcone były również częste wzmianki w Radiu ZET, Radiu Eska, Radiu WAWA oraz audycja w Radiu 
Kraków.  Na  temat   kalendarza  ciekawe  artykuły  napisały  także  :  Dziennik  Polski  oraz  Gazeta 
Krakowska. 

  



 

W wyniku akcji medialnej nasz serwis www.strazak.com cieszył się dużym zainteresowaniem 
internautów. 

http://www.strazak.com/


Uruchomiliśmy również 2 strony poświęcone w całości naszemu kalendarzowi:

WERSJA HTML: www.kalendarze.strazak.com

WERSJA FLASH: www.strazaczki.strazak.com

W  2008  roku  ukazały  się  również  w  Wieściach  Gminnych  artykuły  na  temat  funkcjonowania  i 
poświęcenia Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Olszowicach a także informacje o 
naszych  bieżących  działaniach  w tym:  o  ćwiczeniach  MBO oraz  pożarze  tartaku.  W ogólnopolskim 
piśmie  STRAŻAK  ukazał  się  również  artykuł  druha  Dariusza  Tylka  na  temat  sukcesów  naszych 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 



W 2008 roku wydaliśmy jak co roku tradycyjny kalendarz, który roznieśliśmy wraz ze świątecznymi 
życzeniami do wszystkich domów w Olszowicach.



OSTATNIE POŻEGNANIA
W styczniu  2008  roku  przeżywaliśmy  w  naszej  jednostce  smutną  uroczystość.  Uczestniczyliśmy  w 
ostatnim pożegnaniu druha Mieczysława Pietrzyka – jednego z założycieli naszej jednostki w ostatniej 
drodze  druha  Mieczysława  towarzyszyły  nam jednostki  z  gminy  Świątniki  Górne  i  parafii  Siepraw. 
Również  w styczniu  braliśmy udział  w dwudniowych uroczystościach  pogrzebowych  śp.  ks.  prałata 
Mariana  Małysiaka.  Z  księdzem prałatem mieliśmy okazję  wcześniej  przez  wiele  lat  współpracować 
podczas  udziału  w  uroczystościach  kościelnych  w  Sieprawiu  w  trakcie  jego  wieloletniej  posługi 
kapłańskiej w naszej parafii. W 2008 roku nasza jednostka brała udział w jeszcze dwóch pogrzebach 
strażackich  – ostatnim pożegnaniu jednego z członków Zarządu OSP Wrząsowice oraz  zasłużonego 
członka OSP Łyczanka.

WALNE ZEBRANIE 2008 
Walne Zebranie w 2008 roku odbyło się dnia 1 marca 2008 roku. Mieliśmy wielką przyjemność gościć 
na naszym zebraniu: członków Zarządu Gminnego ZOSP RP na czele z Prezesem Panem Burmistrzem 
Jerzym  Leszkiem  Batko,  Dowódcę  JRG  Skawina  st.  kpt.  Jerzego  Bakalarza,  Naczelnika  Wydziału 
Operacyjnego  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Krakowie  st.  kpt.  Marka  Rodaka, 
Sołtysa  Olszowic  p.  Stanisława  Dziektarza,  członków Rady  Sołeckiej  Olszowic,  Radną   Olszowic  p. 
Stanisławę Mirochę. Na Walnym Zebraniu został przekazany naszej jednostce sprzęt od Komendanta 
Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Ryszarda Gaczoła w postaci aparatu ochrony dróg oddechowych wraz 
z  dwoma butlami.  Jeszcze  przed zeszłorocznym Walnym Zebraniem otrzymaliśmy również  od Pana 
Komendanta  6  hełmów bojowych  do   wykorzystania  w celach  szkoleniowych.  Za przekazanie  ww. 
sprzętu  jesteśmy  bardzo  zobowiązani.  Podczas  Walnego  Zebrania  w  2008  roku  po  raz  pierwszy 
wprowadziliśmy Ranking „ZAWSZE GOTOWI” i uhonorowaliśmy druhów najbardziej zaangażowanych w 
działalność OSP upominkami OSP oraz gadżetami, które otrzymaliśmy w ramach nawiązanej współpracy 
od firmy Rosenbauer. Od firmy Rosenbauer otrzymaliśmy również w zamiana za reklamę w naszym 
serwisie  internetowym 2  pary  butów  bojowych  marki  Tornado.  Po  rocznym użytkowaniu  możemy 
potwierdzić, iż spisują się znakomicie w trudnych warunkach.

ICEO
Jednym z najważniejszych działań w 2008 roku było uruchomienie w OSP Olszowice INTERNETOWEGO 
CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWEGO w ramach programu realizowanego przez Związek OSP RP, 
Uniwersytet w Białymstoku, Izbę Przemysłowo-Handlową oraz firmę Combidata z Sopotu na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej przy dużym udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 



Początkowe problemy z przystąpieniem do programu udało się pokonać dzięki intensywnym działaniom 
naszych druhów oraz wsparciu pana Burmistrza Jerzego Leszka Batko za które do dzisiaj  jesteśmy 
wdzięczni. W ramach programu otrzymaliśmy 6 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu 
wraz  z  oprogramowaniem  edukacyjnym  oraz  środki  na  prowadzenie  Centrum  przez  okres  ośmiu 
miesięcy.  W  sumie  wartość  udzielonej  pomocy  w  sprzęcie  i  środkach  na  utrzymanie  wyniosła 
kilkadziesiąt tysięcy złotych.  Centrum działało w okresie od lutego do września 2008 roku codziennie w 
godzinach od 17.00 – 21.00 oraz w weekendy w godzinach od 12.00 – 22.00. Za prowadzenie Centrum 
odpowiedzialni byli druhowie Dariusz Tylek i Piotr Tylek. 

 

Każdy mieszkaniec mógł w tym czasie korzystać z dostępu do Internetu, brać udział w szkoleniach z 
obsługi  komputerów  oraz  zorganizowanych  w  naszym  Centrum  3  seminariach:  „Moja  firma  w 
Internecie”  –  prowadzone  przez  druha  Dariusza   Tylka,   „Praca  w  Aparatach  Ochrony  Dróg 
Oddechowych. Taktyka gaszenia pożarów w lasach” – prowadzone przez mł. kpt. Jarosława Lacha, 
„Pozyskiwanie środków unijnych dla OSP” – prowadzone przez prezes krakowskiej Fundacji Alchemia p. 
Annę Adamską przy współpracy ze specjalistką do spraw pozyskiwania środków unijnych tejże Fundacji 
p. Martą Oleksy.

 
p. Anna Adamska i p. Marta Oleksy



 W  ramach  prowadzenia  Centrum nawiązaliśmy  miłą  współpracę  z  p.  Joanna  Jarosińską  jedną  z 
koordynatorów centralnych ze Związku OSP RP oraz p. Aleksandrą Kopą – koordynatorką powiatową 
odpowiedzialnymi za nasze Centrum. Cały czas korzystaliśmy ze wsparcia zespołu firmy Combidata z 
Sopotu. Nasze Centrum cieszyło się dużą popularnością zarówno wśród dzieci i młodzieży jak również 
dorosłych mieszkańców. W niektórych miesiącach z Centrum skorzystało ponad 400 osób.

 

 

 

W sierpniu nasze ICEO odwiedził i uroczyście poświęcił ksiądz dziekan Piotr Kluska. 



Na  zakończenie  pierwszego  etapu  funkcjonowania  Centrum  wydaliśmy  kilkudziesięciu  najwytrwalej 
szkolącym się uczestnikom szkoleń certyfikaty ukończenia kursów. 

Od października 2008 roku dalsze prowadzenie Centrum spoczywa już tylko na barkach OSP. Zarząd 
OSP ustalił, iż od tego czasu będzie ono czynne co piątek w godzinach od 17.00 – 21.00 i sobotę w 
godzinach od 15.00 – 19.00. Mamy nadzieję, iż w przyszłości zgodnie ze wstępnymi deklaracjami Urząd 
Miasta  i  Gminy  zauważy  potencjał  tkwiący  w  naszej  OSP  i  sprzęcie,  którym  dzięki  Centrum 
dysponujemy i utworzy u nas Klub Młodzieżowy na wzór klubów z innych miejscowości naszej gminy 
finansując  przynajmniej  etat  instruktora  i  dostęp  do  Internetu,  który  teraz  opłaca  OSP  –  cała 
infrastruktura już jest i niekonieczne są nakłady na utworzenie Klubu. Dzięki temu Centrum mogłoby 
być czynne częściej i nie bazowałoby tylko na naszym społecznym zaangażowaniu.

GCZK 
W  ubiegłym  roku  dla  OSP  Olszowice  został  przyznany  grant  na  utworzenie  Gminnego  Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. GCZK zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Świątniki 
Górne oraz  Związku OSP RP.  W skład Gminnego Centrum Zarządzania  Kryzysowego wchodzą  dwa 
nowoczesne komputery w tym jeden oparty na platformie Linuks pełniący funkcję serwera oraz drugi 
zapasowy  oparty  na  systemie  Windows  wraz  ze  specjalistycznym oprogramowaniem.  W związku  z 
uruchomieniem GCZK w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie pod 
Warszawą zostali przeszkoleni dwaj druhowie Tomasz Kwintowski oraz Dariusz Tylek w zakresie obsługi 
technicznej  serwera  a  także  inspektor  z  Urzędu  Gminy  p.  Sylwia  Małota  w  zakresie  obsługi 
oprogramowania wspomagającego działanie Centrum. OSP Olszowice ze środków przeznaczonych przez 
UMIG na utrzymanie jej gotowości bojowej finansuje obsługę techniczną Centrum realizowaną przez 
firmę związaną ze Związkiem OSP RP. OSP zapewnia również z własnych środków dostęp do Internetu. 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest narzędziem dla Urzędu Miasta i Gminy wspomagającym 
uporządkowanie informacji na temat potencjalnych zagrożeń występujących w naszej gminie a także sił 
i środków jakimi dysponuje Burmistrz odpowiedzialny ustawowo za zarządzanie kryzysowe na terenie 
Gminy.  W  programie  przekazanym  wraz  z  Centrum  istnieje  opcja   tworzenia  Planu  Zarządzania 
Kryzysowego w Gminie  do którego  przygotowania  i  uchwalenia  przez  radnych wszystkie  Gminy są 
zobligowane ustawą.  W naszej ocenie sprzęt i  oprogramowanie znajdujące się w naszej jednostce 
stanowi świetną bazę do stworzenia profesjonalnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.



PROGRAM DRUH
W 2008 roku dzięki uprzejmości firmy BeneSoft otrzymaliśmy do testowania Program DRUH ułatwiający 
zarządzanie dokumentami w jednostce OSP – aktualnie planujemy przekazać producentowi nasze uwagi 
i wdrożyć do użytkowania jego najnowszą wersję. 

ZAWODY / LIPIEC
W lipcu 2008 roku na boisku LKS Clavia w Świątnikach Górnych odbyły się Gminne Zawody Sportowo 
Pożarnicze.  Do  zawodów  wszystkie  3  nasze  drużyny  przygotowywały  się  bardzo  intensywnie. 
Ostatecznie w zawodach w grupie seniorów zwyciężyła jednostka ze Świątnik Górnych. Nasza drużyna 
seniorów zajęła 2-gie miejsce na 5 startujących drużyny. Nasze drużyny MDP Chłopców i Dziewcząt 
zajęły  I-sze miejsca w tej rywalizacji  i  czekają ich w 2009 roku Zawody Powiatowe Młodzieżowych 
Drużyn  Pożarniczych.  W  2008  roku  delegacja  druhów  z  naszej  jednostki  brała  również  udział  w 
Zawodach Powiatowych kibicując drużynie ze Świątnik Górnych, która reprezentowała naszą gminę. 

FESTYN / LIPIEC 
Zgodnie z corocznym zwyczajem, w lipcu zorganizowaliśmy przy naszej remizie festyn. Zmasowana 
akcja marketingowa, którą przeprowadziliśmy przyciągnęła tłumy gości. Szacujemy, iż przez sobotę i 
niedzielę przez naszą imprezę przewinęło się od 800 do 1000 gości. Na festynie zagrał zespół SEKRET z 
gminy  Michałowice.  Zorganizowaliśmy  również  loterię  fantową  w której  główną  nagrodą  było  Kino 
Domowe ufundowane ze środków własnych OSP. Przeprowadziliśmy również zabawę karaoke, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

 

 

Dziękujemy funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych za ich dyskretny i bardzo 
skuteczny  nadzór  nad  bezpiecznym  przeprowadzeniem  imprezy.  Dziękujemy  także  lokalnym 
przedsiębiorcom właścicielowi firmy BOMATO  BIS p. Bogusławowi Matodze oraz właścicielowi sklepu 
PRIMA p. Adamowi Tylek  za wsparcie w organizacji festynu. 



Zorganizowanie imprezy z takim rozmachem było możliwe również dzięki  wsparciu Urzędu Miasta i 
Gminy, który nieodpłatnie udostępnił nam duży namiot idealny na tego typu plenerowe imprezy. 

 

Namiot rozkładaliśmy przy pomocy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej za którą serdecznie 
im dziękujemy. W ramach rewanżu nasi druhowie pomagali w sierpniu przy rozkładaniu namiotu przed 
Dniami Gminy Świątniki Górne  w Rzeszotarach wspólnie z druhami z Rzeszotar i pracownikami ZGK.  W 
przyszłości również deklarujemy pomoc w tym zakresie. 

 



IMPREZY UROCZYSTOŚCI 
W  ubiegłym  roku  uczestniczyliśmy  we  wszystkich  imprezach  gminnych  i  parafialnych  zawsze 
wystawiając  poczet  honorowy  wraz  ze  sztandarem,  były  to  m.in.  Opłatek   Samorządowy,  Dzień 
Strażaka w OSP Stojowice, Boże Ciało, Warta Wielkanocna, Odpusty Bł. Anieli Salawy i św. Michała 
Archanioła,  obchody  dnia  Niepodległości  w  Sieprawiu  w  dniu  8.11,  uroczystości  z  okazji  Dnia 
Niepodległości  11 listopada przy Pomniku w Świątnikach Górnych. Tradycyjnie  wystawiliśmy poczet 
sztandarowy  podczas  Małopolskiej  Pielgrzymki  Strażaków  do  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia  w 
Krakowie Łagiewnikach. 

Warta przy Grobie Pańskim - Siepraw

11 listopada w Sieprawiu



W 2008 roku mieliśmy wielką przyjemność asystować przy dwóch ślubach naszych strażaków. W maju 
na ślubnym kobiercu stanął Druh Piotr Tylek, a we wrześniu przed ołtarzem przysięgał druh Edward 
Król.  Przy  obydwu  ślubach  w ramach  podtrzymywania  tradycji  strażackich  zadbaliśmy  o  honorowy 
szpaler z toporkami dla nowożeńców oraz efektywne bramy powitalne przy remizach utworzone z dwu 
prądów wody. 

 



Mieliśmy również przyjemność utworzenia na granicy Konar i Świątnik Górnych bramy strażackiej dla 
naczelnika OSP Świątniki Górne druha Mariusza Noworóla i jego przyszłej małżonki podczas przejazdu 
ich korowodu ślubnego z Mogilan do świątnickiego kościoła. W 2008 roku braliśmy również udział w 
przekazaniu samochodów bojowych dla OSP Rzeszotary i OSP Świątniki Górne. 

6 września braliśmy w udział w zabezpieczeniu organizowanego przez Zarząd Wojewódzki  ZOSP RP 
Przeglądu Orkiestr Dętych na krakowskim Rynku Głównym. 

 

 



STRATEGIA ZWIĄZKU OSP RP - SPOTKANIE W KW PSP W KRAKOWIE

4 października 2008 roku druh Dariusz Tylek uczestniczył w spotkaniu na tematu ustalania Strategii 
Działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w 
Krakowie.  W  spotkaniu  uczestniczyli  druhny  i  druhowie  z  województw  małopolskiego,  łódzkiego, 
świętokrzyskiego i podkarpackiego. W spotkaniu wzięła również udział Pani Teresa Hernik – dyrektor 
Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w Warszawie. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany 
doświadczeń  z  reprezentantami  innych  województw  i  spojrzenia  na  niektóre  kwestie  działalności 
Związku OSP od strony osób zarządzających naszym związkiem.

 



1% DLA STRAŻAKÓW
Jak co roku przeprowadziliśmy akcję pozyskania środków w ramach akcji 1% DLA STRAŻAKÓW – w 
tym celu wydaliśmy w 2008 roku ulotki, które rozdawaliśmy znajomym oraz wystawione były one w 
zaprzyjaźnionych  firmach.  Uzyskaną  z  1%  środki  wykorzystaliśmy  na  zakup  drobnego  sprzętu  i 
umundurowania.  Niestety  w  tym  roku  Urząd  Skarbowy  nie  przekazywał  organizacjom  pożytku 
publicznego informacji o darczyńcach dlatego nie mogliśmy jak w poprzednich latach podziękować im 
indywidualnie. Dlatego tą drogą dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję o przekazaniu 1% swojego 
podatku naszej jednostce proszę również wszystkich druhów o przekazywanie osobistych podziękowań 
osobom o których wiecie, iż przekazali nam swój procent podatku. 

 

PRACE GOSPODARCZE 
Jak co roku druhowie naszej jednostki  angażowali  się w prace społeczne na rzecz Gminy , Parafii, 
Olszowic i naszej jednostki.

Na  prośbę  księdza  dziekana  Piotra  Kluski  wspólnie  z  druhami  z  OSP  Siepraw  i  OSP  Łyczanka 
wykonywaliśmy prace porządkowe na  wieży Sanktuarium Błogosławionej Anieli Salawy w Sieprawiu 
przed planowanym jej remontem. Niejednokrotnie na prośbę p. Janiny Matogi nasi druhowie pomagali 
również w pracach przy Kaplicy Bł. Anieli Salawy w Olszowicach.

Na prośbę  pana  Sołtysa  Stanisława  Dziektarza  w porozumieniu  z  właścicielem działki  dokonaliśmy 
również  wycięcia  krzaków zasłaniających widoczność  na niebezpiecznym zakręcie  drogi  gminnej  (w 
okolicach boiska przy tzw. białej drodze). 12 druhów pracowało tam przez 2 dni. 

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa remizy zainstalowaliśmy w kamery monitorujące teren wokół 
naszej remizy. W instalację zaangażowali się druhowie Tomasz Kwintowski i Piotr Tylek. Zakupiliśmy 
również tuner telewizyjny i antenę satelitarną. 



Z  własnej  inicjatywy  w  2008  roku  przystąpiliśmy  do  wykończenia  kolejnej  sali  naszej  remizy. 
Ociepliliśmy  strop  wełną  mineralną,  zamontowaliśmy  sufit  drewniany  oraz  panele  podłogowe.  W 
ramach  uruchamiania  Centrum  Edukacyjnego  wymurowaliśmy  również  dodatkową  ściankę  wraz  z 
drzwiami na klatce schodowej. 

W TRAKCIE REMONTU 

 

EFEKT

 





Na  przełomie  2008  i  2009  roku  zdecydowaliśmy  się  również  przenieść  Centrum  Edukacyjne  do 
pomieszczenia na dole remizy oraz pomalować klatkę schodową i salę główną.

Poniżej zdjęcia klatki schodowej i sali przygotowanych na przyjęcie weselne: 

 

 



Wcześniej w okresie letnim zdecydowaliśmy się na powiększenie nasypu przy parkingu – zakupiliśmy ze 
środków OSP 12 samochodów ziemi i wyrównaliśmy teren.

Zakupiliśmy również na wyposażenie remizy używaną patelnię elektryczną, którą nieodpłatnie pomógł 
nam uruchomić Sołtys p. Stanisław Dziektarz.

Wszystkie  prace  przy  remizie  wykonywaliśmy  społecznie  a  materiały 
zakupiliśmy z własnych środków OSP.

KOLEJNI DRUHOWIE W PSP
W 2008  roku  kolejni  druhowie  z  OSP  Olszowice  rozpoczęli  służbę  w  Komendzie  Miejskiej  PSP  w 
Krakowie – druh Tomasz Kwintowski pełni służbę w JRG Skawina natomiast druh Paweł Kurowski po 
rocznym  okresie  odrabiania  służby  wojskowej  w  JRG  1  rozpoczął  właśnie  tam  służbę  jako 
funkcjonariusz  PSP.  Liczymy  na  dalsze  duże  zaangażowanie  naszych  zawodowców  w  działania 
przeprowadzane przez OSP.

 



SYLWESTER 2008 / NOWY ROK 2009 
Rok 2008 zakończyliśmy bardzo hucznie organizując w naszej OSP imprezę Sylwestrową. Na imprezie 
jak zawsze znakomicie bawiło się ponad 120  osób. Duże podziękowania za przygotowanie cateringu na 
bardzo  wysokim  poziomie  kierujemy  do  Piotra  Sołtysa  który  szefował  w  kuchni  podczas  naszego 
Sylwestra.

 



DZIAŁALNOŚĆ BOJOWO – SZKOLENIOWA

Dużo się dzieje w naszym OSP jednak dla nas najważniejszą kwestią jak zawsze są sprawy związane z 
działalnością bojową. 

W roku 2008 roku byliśmy wzywani do 57 zdarzeń w tym 16 pożarów i 40 miejscowych 
zagrożeń. Jeden raz zostaliśmy zaalarmowani fałszywie.  

AKCJE
Największe akcje w jakich braliśmy udział w 2008 roku to: 

-  w  styczniu  pożar  domu jednorodzinnego  w Świątnikach  Górnych na  ulicy  Granicznej  –  działania 
podejmowane były w kilkunastostopniowym mrozie wspólnie z JRG Skawina, JRG 2, JRG Myślenice, 
OSP Świątniki Górne, OSP Siepraw, OSP Łyczanka, OSP Zakliczyn, OSP Czechówka, OSP Mogilany

-  pożar  domu jednorodzinnego  w Świątnikach  Górnych  na  ulicy  św.  Józefa  –  1  ofiara  śmiertelna. 
Działania  wspólnie  z  OSP  Świątniki  Górne,  OSP  Wrząsowice,  JRG  Skawina  na  miejsce  zdarzenia 
przybyli:  oficer  operacyjny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie i  oficer operacyjny WSKR Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

- pożar kotłowni domu jednorodzinnego przy ul. Myślenickiej w Świątnikach. Działania wspólnie z OSP 
Świątniki Górne i JRG Skawina. Podano 1 prąd wody. 

- wypadek w Konarach – droga do pętli – do zdarzenia doszło na niebezpiecznym zakręcie drogi w 
trakcie  nawałnicy,  która  zaatakowała  północną  część  Krakowa.  Kierująca  samochodem  osobowym 
zasłabła za kierownicą i uderzyła w nadjeżdżający z przeciwka samochód. W wyniku wypadku obrażenia 
odniosło  5  osób,  4  osoby  zostały  przetransportowane  do  szpitali  śmigłowcem  LPR oraz  karetkami 
pogotowia. Na miejscu działały JRG Skawina i OSP Olszowice. 

 



- zderzenie 2 samochodów w Świątnikach Górnych przy ul. Na Wzgórzu – działania wspólnie z OSP 
Świątniki Górne – 2 osoby poszkodowane 

- przewrócona koparka na granicy Olszowic i Sieprawia – działania wspólnie z JRG Myślenice i OSP 
Siepraw

- zabezpieczenie lądowiska  helikoptera w Ochojnie – działania wspólnie z OSP Świątniki Górne - po 
upadku z wysokości dwuletniego dziecka i ewakuacja poszkodowanego malca do śmigłowca pod opieką 
lekarza LPR. Podczas tej akcji dużą odwagą wykazała się siostra poszkodowanego chłopca, dzięki której 
lekarz LPR i ratownicy OSP mogli w ogóle odnaleźć dom w którym doszło do zdarzenia. W związku z 
tym zdarzeniem prezesi OSP Olszowice i OSP Świątniki Górne podczas obchodów Dnia Dziecka wręczyli 
w imieniu Pana Burmistrza dzielnej dziewczynce misia ratownika i słodycze.

 



Od października 2008 roku jednostki gminy Świątniki Górne zostały przeniesione do rejonu działania 
JRG  2  Krakowie.   W  listopadzie  mieliśmy  okazję  wspólnie  z  JRG  2,  OSP  Świątniki  Górne  i  OSP 
Rzeszotary wspólnie gasić duży pożar tartaku w Olszowicach. Do pożaru zostaliśmy zadysponowani o 
3.06  w  nocy  –  w  ogniu  stał  dach  jednego  z  budynków  gospodarczych  tartaku.  Pożar  zagrażał 
przylegającej do palącego się budynku suszarni i domowi mieszkalnemu z którego tuż po przyjeździe 
straży zostali ewakuowani mieszkańcy. W wyniku przeprowadzonych działań w natarciu na palący się 
obiekt i w obronie na suszarnię i dom udało się nie dopuścić do dalszego rozprzestrzenienia pożaru. 
Akcję zakończyliśmy o godzinie 6 rano. Dwa kolejne dni prowadziliśmy akcję dogaszania pogorzeliska w 
tym wywożenia zgromadzonych w spalonym budynku  trocin. 

 

 



SZKOLENIA W 2008 ROKU 
W 2008 roku uczestniczyliśmy w 4 kursach szkoleniowych. Piotr Tylek, Pietrzyk Zbigniew, Burda Marek, 
Burda Andrzej i Tylek Dariusz ukończyli szkolenie dowódców na JRG1 w Krakowie. Tomasz Dymanus, 
Mariusz Dziektarz, Piotr Brózda, Małucha Damian, Kwintowski Tomasz ukończyli szkolenie z ratownictwa 
technicznego  na JRG2. Szkolenie podstawowe część II na JRG 5 ukończyli Tomasz Stefański, Pyrdek 
Henryk, Małucha Leon. W szkoleniu medycznym zorganizowanym w Rzeszotarach uczestniczyli Pietrzyk 
Zbigniew, Tylek Piotr, Pyrdek Henryk, Burda Marek, Małucha Damian.

W  grudniu  dzięki  zaproszeniu  dowódcy  JRG  Nr  2  nasza  jednostka  brała  udział  w  ćwiczeniach  w 
zadymieniu przy użyciu  w aparatów AODO na terenie JRG 2 w Krakowie.

 

W roku 2008 braliśmy również udział dwukrotnie w zabezpieczeniu operacyjnym miasta Krakowa na 
JRG 2 podczas Dnia Strażaka Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz na JRG 6 podczas ćwiczeń które 
odbywały się w Nowej Hucie. 



ĆWICZENIA MBO / PAŹDZIERNIK
W październiku dane nam było uczestniczyć w bardzo ciekawych ćwiczeniach Małopolskiej Brygady 
Odwodowej pod kryptonimem PUSZCZA 2008 w Niepołomicach. Pod okiem z-cy dowódcy JRG Skawina 
mł. kpt. Wiesława Łuczka pełniącego funkcję dowódcy Kompanii Gaśniczej WAWEL do której należymy 
oraz mł. kpt. Jacka Hajduka dowódcy JRG 5 mieliśmy okazję potrenować dowożenie wody w trudnych 
warunkach terenowych oraz pomagać w zwijaniu 2 km linii  wężowej o przekroju W110 rozwiniętej 
podczas  ćwiczeń  przez  JRG  4.   Ćwiczenia  nadzorował  z  ramienia  Komendy  Wojewódzkiej  PSP  w 
Krakowie  brygadier  Bogdan  Malinowski.  Ćwiczenia  trwały  w  godzinach  od  9.00  do  17.00  z  OSP 
Olszowice brali w nich udział: Marek Burda, Piotr Tylek, Dariusz  Tylek, Tomasz Kwintowski, Mariusz 
Dziektarz. 

 

ZAKUP HOLMATRO  / RADA SOŁECKA  - UMIG - OSP 
W związki z planami zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych druhowie z naszej jednostki uczestniczyli 
jako widzowie w prezentacji sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego  firmy LUCAS -   WEBER która 
odbyła się na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Zdecydowaliśmy się jednak na zakup 
sprzętu firmy HOLMATTO  który sfinansowaliśmy został ze środków pochodzących z Urzędu Miasta i 
Gminy, z Rady Sołeckiej oraz częściowo z własnych funduszy.

KSRG 
Dzięki  środkom  pozyskanym  z  Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego  udało  nam  się  zakupić 
Koszarówki, radiotelefon Motorola, Latarki firmy PELI, wąż ssawny, rękawice, kominiarki, buty specjalne 
oraz prądownicę. 



NARADA ROCZNA W KM PSP W KRAKOWIE
W 2008 roku uczestniczyliśmy w naradzie  zorganizowanej  przez Komendę Miejską PSP w Krakowie 
dotyczącą podsumowania działalności OSP z terenu powiatu krakowskiego za rok 2007. OSP Olszowice 
w 2007 roku była 3-cią OSP spośród jednostek KSRG pod względem ilości wyjazdów do akcji.   Na 
naradzie  zgłosiliśmy  również  możliwość  wykorzystania  naszej  remizy  jako  miejsca  zakwaterowania 
strażaków ratowników podczas dużych zdarzeń.

KONTROLA MSK 
We 2008 roku przeszliśmy inspekcję gotowości bojowej przeprowadzoną przez Komendę Miejską PSP w 
Krakowie.  Kontrolę  przeprowadzili  mł.  brygadier  Radosław Rzońca oraz  st.  kpt.  Leszek Smolarczyk. 
Zarówno  czas  reakcji  na  alarm  jak  i  przeprowadzenie  założenia  taktycznego  polegającego  na 
rozwinięciu linii gaśniczej wewnątrz budynku, wiedza teoretyczna osób dowodzących oraz prowadzenie 
dokumentacji zostały oceniona przez kontrolujących na bardzo dobrym poziomie. 

SYSTEM POWIADOMIANIA SMSAMI Z MSK  
Od 2008 roku powiat ziemski krakowski wraz z Komendą Miejską PSP w Krakowie uruchomił dodatkowy 
system powiadamiania sms’owego druhów o alarmie. O jego dobrej funkcjonalności przekonaliśmy się o 
2-giej w nocy 21 czerwca 2008 roku podczas pożaru w Rzeszotarach gdy po raz pierwszy tuż po syrenie 
dostaliśmy na komórki  informację  gdzie  i  co  się  pali.   Wprowadzony  system jest  w naszej  ocenie 
znakomitym uzupełnieniem syreny oraz funkcjonującego już wcześniej systemu DSP informującego o 
syrenie na telefon komórkowy. 



PLANY, PLANY, PLANY 
Teraz kilka słów o tym co planowaliśmy a się nie udało. Planowaliśmy w zeszłym roku pomalować dach 
remizy - korzystając z materiałów, które mamy obiecane u Pana Burmistrza jednak w zeszłym roku 
zakup tych materiałów nie był możliwy. Liczymy się że uda się to niebawem. Mamy nadzieję również na 
rozwiązanie  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy  sprawy  termomodernizacji  garaży  –  rokrocznie  przez 
nieszczelne drzwi i okna ogrzewając część operacyjną pozbywamy się po prostu pieniędzy. Wymiana 
okien konieczna również będzie na klatce schodowej i docelowo na sali głównej. Liczymy na ujęcie tych 
zadań w planach inwestycyjnych Urzędu. 

W 2008 roku planowaliśmy również w porozumieniu z Zarządem Gminnym zwrócić się o ponownie 
umożliwienie  druhom  naszej  jednostki  skorzystania  z  komory  dymowej  w  Wojewódzkim  Ośrodku 
Szkolenia. W tym roku podejmiemy działania celem pozytywnego załatwienia tej kwestii. Od ponad dwu 
lat planujemy przeszkolić naszych druhów w zakresie kierowania ruchem drogowym. Niestety pismo 
złożone w tej sprawie w Komendzie Powiatowej Policji pozostało jak na razie bez odpowiedzi. Będziemy 
czynić starania by takie szkolenie było możliwe jak najszybciej. 

Z  dużych  planów,  których  na  pewno  nie  zrealizujemy  sami  ze  względu  na  zbyt  duże  obciążenie 
finansowe pozostaje plan zakupu nowej motopompy. Jesteśmy jednak przekonani, że nasz samorząd 
jak zawsze dostrzegając potrzeby jednostek pomoże nam w tym zakresie. W planach Zarządu rysuje się 
również  pozyskanie  nowszego  średniego  lub  ciężkiego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego.  W  tej 
sprawie bardzo liczymy na Komendę Miejską PSP w Krakowie oraz oczywiście jak zawsze na Pana 
Burmistrza.

PODZIĘKOWANIA
Nadchodzi  moment  podziękowań.  Wyrażamy szczerą wdzięczność  wszystkim osobom,  które  dobrze 
nam życzą, wspomagają nas środkami finansowymi i wszelką pomocą. Panu Burmistrzowi na którego 
zawsze możemy liczyć, Panu Komendantowi za znakomitą współpracę między PSP a naszą jednostką, 
Zarządowi Głównemu, Wojewódzkiemu i Powiatowemu ZOSP RP za to, iż dzięki nim realizujemy plany, 
o których wcześniej nawet nie marzyliśmy. Panu Dowódcy JRG Skawina ze wieloletnią współpracę w 
ramach akcji ratowniczo-gaśniczych oraz Panu Dowódcy JRG Nr 2 w Krakowie ze przyjęcie nas pod 
swoje skrzydła – mamy nadzieję, iż będziemy dysponowani również do większych akcji na terenie JRG2 
chociaż oczywiście takich zdarzeń nie życzymy nikomu. Dziękujemy serdecznie Panu Sołtysowi , Radzie 
Sołeckiej  i  Pani  Radnej  za  popieranie  naszej  działalności  również  w  tym wymiernym,  finansowym 
wymiarze. 

Na koniec zwyczajowo podziękowania dla wszystkich druhów. Cieszę się, iż najmłodsi czynni druhowie 
Mateusz Mazurkiewicz, Mateusz Ulmański, Michał Małucha włączyli się aktywnie do pracy. Jak zawsze 
na duże podziękowania zasługuje całoroczna praca Druha Mariusza Dziektarza i Druha Piotra Tylka, 
którzy doprowadzili do szczęśliwego finału z pomocą druha Leszka Żmudzkiego remont pomieszczenia 
na strychu. Każdy z Was wie ile z siebie dał i czy mógłby więcej. Gorąco do tego zachęcam bo pracy 
jest jak zawsze dużo. Cieszy mnie, iż w ostatnim okresie podczas remontu sali i klatki schodowej udało 
się  zaangażować  do  działań  gospodarczych  większej  grupie  osób.  Mam  nadzieję,  że  takie 
zaangażowanie utrzymamy cały rok.

Dziękuję bardzo. 
 


