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PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

KUPON DO GŁOSOWANIA 
W PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZĄ 

JEDNOSTKĘ OSP 
NA ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Nazwa jednostki OSP na którą oddawany jest głos

W plebiscycie biorą udział 
następujące jednostki osp: 

GMINA ALWERNIA: OSP Alwernia, OSP Brodła, OSP Grojec, OSP Regulice, OSP Kwaczała; GMINA BA-
BICE: OSP Babice, OSP Jankowice, OSP Mętków, OSP Rozkochów, OSP Zagórze; GMINA CHEŁMEK: OSP 
Chełmek, OSP Bobrek, OSP Gorzów; GMINA CHRZANÓW: OSP Balin, OSP Chrzanów, OSP Luszowice, OSP 
Płaza, OSP Pogorzyce; GMINA KRZESZOWICE: OSP Krzeszowice, OSP Czatkowice, OSP Tenczynek, OSP 
Wola Filipowska, OSP Czerna, OSP Nowa Góra, OSP Nawojowa Góra, OSP Miękinia, OSP Zalas, OSP Paczół-
towice, OSP Siedlec, OSP Rudno, OSP Sanka, OSP Ostrężnica, OSP Dębnik, OSP Żbik; GMINA LIBIĄŻ: OSP 
Gromiec, OSP Libiąż, OSP Moczydło, OSP Żarki; GMINA TRZEBINIA: OSP Bolęcin, OSP Dulowa, OSP Lgota, 
OSP Młoszowa, OSP Myślachowice, OSP Płoki, OSP Psary, OSP Siersza, OSP Trzebinia
Głos na wybraną jednostkę osp 
można oddać na drukowanym obok kuponie 
i przynieść go lub wysłać do redakcji „przełomu” 
w trzebini (ul. długa 53) lub w chrzanowie (ul. 29 listopada 1/3). 
Głosowanie potrwa do połowy grudnia!
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Strażacy z libiąskiego 
Moczydła są dumni z tego, 
co udało im się osiągnąć. 
Przykładowo - ze strażnicy, 
przy budowie której nikt nie 
liczył godzin spędzonych 
na społecznej pracy.

Druhowie z Moczydła uczest-
niczyli w wielu akcjach, nie tylko 
w powiecie chrzanowskim. To efekt 
włączenia tej jednostki do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W 2010 r. została skierowana do po-
mocy przy usuwaniu skutków powo-
dzi w rejonie Nowego Sącza. Straża-
cy brali też udział w działaniach ra-
towniczych po pożarach rafinerii 
w Czechowicach-Dziedzicach, klasz-
toru w Alwerni, zespołu pałacowo 
-parkowego w Bobrku, lasów w re-
jonie Olkusza, a ostatnio składowi-
ska odpadów w Kluczach. Ponadto 
ratowali bydło, gdy płonęła Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Libiążu.

- Specjalizujemy się w ratownic-
twie wodnym, więc wyjeżdżamy do 
podtopień lub powodzi. Wciąż kom-
pletujemy sprzęt potrzebny do tego 
rodzaju zadań – mówi prezes Jan Ze-
mirek.

W tym roku OSP Moczydło wy-
jeżdżała do prawie stu akcji. Do jed-
nostki należy 71 ochotników. 

- Od kilkunastu lat przygotowuje-
my posiłki dla osób idących w piel-
grzymce bielsko-żywieckiej do Czę-
stochowy. Przy kościele św. Barba-
ry wydajemy 1500 porcji. Uczest-
niczymy w adoracji Grobu Pańskie-
go, włączamy się do zbiórek żywno-
ści dla potrzebujących, organizowa-
nych w sklepach. Bierzemy udział 
we wszystkich uroczystościach pań-
stwowych oraz zabezpieczamy im-
prezy masowe w naszej gminie – wy-
licza prezes Zemirek. Funkcję tę peł-
ni od 1979 r. 

Podkreśla dobrą współpracę z sa-
morządem. Jej efektem była między 
innymi termomodernizacja strażnicy 
oraz zagospodarowanie jej otoczenia, 
gdzie wybudowano boisko oraz plac 
zabaw. W planie jest jeszcze m.in. za-
gospodarowanie zbiornika przeciw-
pożarowego (powstanie tam oczko 
wodne). 

Druhowie osiągają też dobre wy-
niki we współzawodnictwie z innymi 
jednostkami. Podczas tegorocznych 
zawodów sportowo-pożarniczych za-
jęli pierwsze miejsce w gminie. Żeń-
ska drużyna młodzieżowa z OSP 
Moczydło, po wygraniu rywalizacji 
w powiecie, awansowała do zawo-
dów wojewódzkich. 

Jednostka współpracuje z harce-
rzami, którzy obrali sobie specjal-
ność pożarniczą i również uczestni-
czą w pokazach i zawodach.

- Mam 11 lat stażu. Działałem naj-
pierw w drużynie młodzieżowej. To 
było jedyne miejsce na Moczydle, 
gdzie można się było spotkać. Mój 
pierwszy wyjazd był o szóstej rano, 
do pożaru w zakładzie utylizacyjnym 
przy ulicy Gromieckiej. Najbardziej 
jednak zapadła mi w pamięć powódź 
z 2010 roku – opowiada naczelnik 
Kacper Putek.

- Kilka tygodni temu pojecha-
łem do pożaru składowiska odpadów 
w Kluczach. W akcji brało udział  
40 zastępów. Działania trwały aż  
21 godzin – mówi zastępca naczelni-
ka Dawid Kiełbik. 

- Cieszę się, że ciągle wstępują 
w nasze szeregi nowe osoby – pod-
kreśla Jan Zemirek.

Marek Oratowski

Specjaliści 
od 
powodzi

Jednostka powstała w 1925 r. Pierwszym zadaniem druhów by-
ła budowa strażnicy. Fundamenty i część murów planowano 
wykonać z kamienia. Ówczesny wójt gminy - Andrzej Harat 

- pomógł w dostarczeniu odpowiedniej ilości budulca z libiąskich 
kamieniołomów. 

W zakupie cegły i wapna uczestniczyła też kopalnia. Była to 
forma zapłaty podatku eksploatacyjnego, bo zakład został zloka-
lizowany na gruntach moczydlańskich. Przed wybuchem wojny 
obiekt stanął w stanie surowym. Na szczęście dobre zabezpiecze-
nie zapobiegło jego degradacji w czasie okupacji. 

W 1946 r. sołtys Bartłomiej Sarna przedstawił projekt dokoń-
czenia strażnicy. Oprócz niego w skład społecznego komitetu 
budowy weszli Jan Miziołek i Józef Makuch. Przy dokończeniu 
obiektu mieszkańcy Moczydła przepracowali kilka tysięcy robo-
czodniówek. 

Strażnicę, oddaną w 1952 r., w późniejszych latach rozbudo-
wano i modernizowano. Strażacy rozpoczęli od przebudowy po-
mieszczeń garażowych, gdyż sprzęt i samochód nie mieściły się 
w nich z uwagi na zbyt niski strop. W związku z tym obniżono wy-
lewkę i wykonano kanał. Dla poprawy bezpieczeństwa w otocze-
niu remizy druhowie wybudowali zbiornik wodny. Koszty mate-
riałowe poniosła w dużym stopniu kopalnia Janina. 

W latach 70. rozpoczęła się modernizacja sali głównej oraz 
pomieszczeń socjalnych. W tamtym okresie obiekt spełniał rolę 
małego ośrodka kultury, w którym działały: Związek Młodzieży 
Wiejskiej, Klub Rolnika oraz zespoły dające występy także w są-
siednich miejscowościach. W latach 80. rozpoczęła się budowa 
kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, ubikacji oraz kuch-
ni. Kolejnym etapem były prace przy budowie boksu garażowego, 
by zmieścił się w nim pozyskany przez jednostkę samochód mar-
ki Jelcz. Płyty stropowe przekazała nieodpłatnie dyrekcja Fabryki 
Domów w Chrzanowie. Pomagał ówczesny naczelnik gminy Ry-
szard Kosowski oraz dyrektor libiąskiej kopalni Jan Łyp. 

Ważną datą w historii jednostki było włączenie do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co nastąpiło w 1997 r. Stopnio-
wo druhowie otrzymują coraz nowszy sprzęt.

 Z HISTORII OSP MOCZYDŁO 
Zarząd:
Prezes – Jan Zemirek
Wiceprezes – Waldemar Trybuś
Naczelnik – Kacper Putek
Zastępca naczelnika – Dawid Kiełbik
Skarbnik - Sylwia Waliczek
Sekretarz – Jakub Baran
Gospodarz – Władysława Kopeć
Członkowie zarządu – Piotr Jedynak i Maria Wapiennik
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Zbigniew Jocz
Zastępca przewodniczącego – Wanda Wawro
Członek komisji – Eryk Lelito
Strażacy czynni:
Jakub Baran, Miłosz Chylaszek, Jerzy Drabiec, Szymon Gut, Piotr Jedynak, 

Zbigniew Jocz, Kamil Kajdas, Marek Kania, Hubert Kaspruk, Dawid Kiełbik, 
Piotr Kiełbik, Sebastian Kosowski, Kamil Kulka, Eryk Lelito, Tomasz Łysek, 
Joanna Piotrowska, Kacper Putek, Dawid Mazur, Karol Zamirek

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Mateusz Konieczny, Michał Ptasiński, Sebastian Ryszka, Jakub Szopa, 

Konrad Wronka, Kamil Wilczak, Jan Wypyski
Członkowie 9. Pożarniczej Drużyny Harcerskiej „Pogromcy ognia”:
Karolina Bartoszek, Karol Bartoszek, Patrycja Bizoń, Justyna Borowa, 

Sandra Chandzlik, Gabriela Cieciak, Dawid Cudak, Weronika Furman, Kami-
la Godula, Wiktoria Graboń, Emilia Komorowska, Zuzanna Kondracka, Klau-
dia Korbiel, Aleksandra Kozieł, Karol Kozieł, Otylia Łapuszek, Rafał Malik, 
Oliwia Matyja, Michał Niemczyk, Emilia Nowak, Anna Pałka, Amelia Para, 
Maja Polewiak, Izabela Stawska, Mikołaj Strzelczyk, Julia Szałaj, Marta To-
mera, Sandra Wierzgoń, Żaneta Wierzgoń, Magdalena Zając

 OSP MOCZYDŁO 

Średni samochód pożarniczy GBA Star-Man, lekki samochód pożarniczy GLM 
Fiat Ducato z wyciągarką, sanie do ratownictwa wodno-lodowego wraz z osprzę-
tem (hełmy, kamizelki asekuracyjne, koła ratunkowe, rzutki i linki ratownicze), 
zestaw hydrauliczny: pompa, wąż, nożyco-rozpieracz i rozpieracz kolumnowy,  
4 sztuki aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych, dwie motopompy 
pływające, motopompa SEH 5, motopompa WT-30 X, agregat prądotwórczy, piła 
spalinowa do cięcia stali i betonu, trzy pilarki spalinowe do cięcia drewna, zestaw 
ratownictwa medycznego, kombinezony ochronne do usuwania gniazd szerszeni, 
zbiornik brezentowy, sprzęt oświetleniowy i łączności, kurtyna wodna, szelki ra-
townicze, latarki, hełmy, ubrania i obuwie specjalne, niepalne kominiarki, rękawi-
ce strażackie, węże, prądownice, bosaki, łomy, tłumice i gaśnice.

 WYPOSAŻENIE OSP MOCZYDŁO 


