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Jubileusz 80-lecia OSP Brudzowice

    W dniu 31 sierpnia odbędzie się jubileuszowa uroczystość z okazji 80-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach.
    O godzinie 11:00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brudzowicach rozpocznie się uroczysta msza święta, po której
nastąpi poświęcenie pozyskanego przez jednostkę samochodu gaśniczego marki Mercedes. Następnie przy strażnicy OSP, zgodnie ze strażacką
tradycją zostaną wręczone odznaczenia dla druhów, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla pożarnictwa.
    Z okazji przypadającego jubileuszu wszystkim Druhnom i Druhom składamy najserdeczniejsze podziękowania za ofiarną i bezinteresowną
służbę na rzecz naszego społeczeństwa. Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości w dalszej
działalności społecznej.

Krótka historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach

    Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowicach powstała w sierpniu 1928 roku. Pierwszym naczelnikiem straży został Jan Kieras, a członkami
zarządu: Jan Michalczyk, Jan Sroka, Wincenty Bochenek, Władysław Duda, Stanisław Typer, Jan Bacia. Rozpoczęto pozyskiwanie środków
finansowych na zakup potrzebnego sprzętu i umundurowania, organizując zabawy taneczne i loterie fantowe. Zakupiony sprzęt przechowywany
był w prywatnych pomieszczeniach. Znaczna poprawa w gaszeniu pożarów następuje w roku 1930, kiedy to straż wyposażona zostaje w
sikawkę konną. Działanie straży rozszerza się na pobliskie wioski.
   Okres okupacji to zahamowanie działalności OSP. Zgromadzony z trudem sprzęt zostaje zniszczony przez okupanta, a mieszkańcy wioski
wysiedleni z własnych gospodarstw. Po odzyskaniu niepodległości wznowiona zostaje działalność OSP. Wybrany zostaje nowy zarząd w skład
którego weszli dh.: Władysław Duda, Antoni Bochenek, Antoni Sroka, Józef Urbańczyk. Straż przystępuje do wyposażania jednostki w niezbędny
sprzęt. Dzięki pomocy finansowej Powiatowej Rady i Komendy Straży w Zawierciu oraz uzyskanym środkom finansowym z organizowanych
zabaw  tanecznych,  zostaje  zakupiony  sprzęt  pożarniczy,  który  przechowywany  był  u  dh.  Władysława  Nowaka  oraz  w  prywatnych
pomieszczeniach rolników. W tym czasie jednostka aktywnie włącza się do prac społecznych na terenie wsi, prowadząc akcje prewencyjne na
rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie sąsiadujących miejscowości. W dowód uznania za
wysiłek i pracę społeczne strażaków jednostka zostaje w 1950 roku uhonorowana nadaniem sztandaru. W tym samym roku straż otrzymuje
samochód „Doczkę” i motopompę M 800.
   Potrzeba przechowywania i zabezpieczenia sprzętu była czynnikiem do rozpoczęcia starań zmierzających do budowy remizo - świetlicy.
Działkę pod budowę remizy przekazał dh. Antoni Sroka. Zgromadzone materiały budowlane na remizę pozwoliły na szybkie rozpoczęcie prac.
Kamień węgielny pod budowę przyszłego budynku remizy wmurowano w 1953 roku. Dzięki pomocy władz wojewódzkich i powiatowych, a
przede wszystkim ofiarności i czynom społecznym mieszkańców naszej wsi, remiza została oddana do użytku w 1957 roku. Oprócz garaży w
remizie znalazła siedzibę Biblioteka Gromadzka,  a  duża sala i  świetlica służyły do organizowania zebrań wiejskich,  szkoleń oraz zabaw
tanecznych.
    W 1965 roku następuje zmiana Zarządu OSP. Prezesem zostaje wybrany Piotr Czyżewski, naczelnikiem Antoni Bochenek s. Stanisława,
skarbnikiem Roman Kocot, gospodarzem Władysław Nowak, członkami zarządu: Stanisław Tomala i Antoni Sroka.
    W 1966 r. OSP otrzymuje wóz pożarniczy „Sztudebakier” dostosowany do potrzeb straży, wykorzystywany był do różnych akcji pożarniczych
przez 20 lat. Po tym okresie straż otrzymała samochód marki „Żuk”. W celu zapewnienia odpowiedniej ilość wody do gaszenia pożarów w 1967
roku na placu strażackim wybudowano w czynie społecznym zbiornik wodny.
   W 1987 roku do Zarządu wstępują nowi druhowie: Władysław Stuczeń, Tadeusz Nowak, Kazimierz Sroka, naczelnikiem zostaje Antoni
Bochenek s. Antoniego. W tym czasie podjęte zostają działania mające na celu rozbudowę remizy o zaplecze gospodarcze i sanitarne. Środki na
dokumentację i rozbudowę remizy w większości pokrył Urząd Miasta i Gminy Siewierz. Ponadto strażacy wykonali wiele czynów społecznych.
Pomagali mieszkańcy Brudzowic. Uzyskane środki z dzierżawy pomieszczeń w remizie oraz wsparcie finansowe UMiG Siewierz umożliwiły w
1999 roku zakończenie podjętej rozbudowy i oddanie jej do użytku. W tym czasie zakupiono również działkę za budynkiem remizy o powierzchni
300 m2, która wykorzystana zostaje na potrzeby gospodarcze i ćwiczebne.
   W 1999 roku, Zarząd zakupuje wóz pożarniczy typu Star 244, który dzięki pomocy Zarządu Głównego, Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta i
Gminy Siewierz został wyremontowany i  do chwili  obecnej służy mieszkańcom. W tym czasie jednostka aktywnie uczestniczy w akcjach
gaśniczych, bierze udział w zawodach pożarniczych miejsko-gminnych, a później w zawodach na szczeblu powiatu. Drużyna młodzieżowa
uczestniczy w manewrach techniczno-obronnych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej, osiągając dobre wyniki. W 1999 r. na szczeblu Gminy i Powiatu
Łukasz Bochenek uzyskuje I miejsce, w 2000 r. Joanna Bochenek zajmuje I miejsce na szczeblu Gminy, natomiast w 2003 r. Agnieszka Kańtoch
zajmuje II miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
   Jednostka posiada pełne wyposażenie sprzętowe i mundurowe. Pomaga jej w tym Zarząd Powiatowy, który w 2002 i 2003 r. z własnej dotacji
podzielił mundury bojowe. OSP Brudzowice odmładza się – do jednostki wstępuje duża ilość młodych strażaków. W 2002 r. utworzona zostaje
Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt, która uczestniczyła w zawodach gminnych i powiatowych w Nowej Wsi.
   Bardzo dobrze układa się współpraca z orkiestrą dętą, która na bieżąco włącza się w działania straży. W tym roku obchodzi 51-szą rocznicę
założenia. Czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach strażackich i wiejskich.
   OSP utrzymuje dobry i stały kontakt z Kołami Gospodyń Wiejskich Brudzowice I i II. Wspólnie organizują wiele imprez na terenie swojej
miejscowości. Dobrze układa się także współpraca z Zespołem Szkół w Brudzowicach. Nauczyciele propagują wiedzę w zakresie ochrony
przeciwpożarowej wśród swoich wychowanków, prowadząc każdego roku ,,Turniej Wiedzy Pożarniczej’’.
   25 października 2002 r. zmarł długoletni naczelnik OSP Brudzowice dh. Antoni Bochenek s. Stanisława, a 15 lutego 2008 r. zmarł długoletni
prezes Piotr Czyżewski. 16 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym został wybrany nowy Zarząd OSP Brudzowice w
składzie: Prezes dh. Antoni Bochenek s. Antoniego, I V-ce Prezes naczelnik dh. Bogusław Kieras, II V-ce Prezes dh. Marek Machura, Z-ca
naczelnika dh. Wojciech Duda, skarbnik dh. Antoni Zimny, sekretarz dh. Arkadiusz Koronowicz, członek zarządu dh. Mariusz Koronowicz, dh.
Henryk Bednarczyk, gospodarz dh. Łukasz Bochenek oraz Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący dh. Władysław Nowak, członkowie: dh.
Kazimierz Wójcik, dh. Stanisław Korek.
   W dniu 80-lecia powstania naszej jednostki pragniemy oddać szacunek, tym wszystkim, którzy przyczynili  się do jej rozwoju, młodym



strażakom życzyć owocnej pracy w dalszej działalności w ochronie przeciwpożarowej.
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