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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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Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu powstała w 1920 r., a jej 
pierwszymi członkami byli m.in.: Kazimierz Bolek, Piotr 
Gucik i Stanisław Cygan. 

Jednym z pierwszych sprzętów, jakim mogli dysponować straża-
cy, była ręczna sikawka konna, która służyła im do lat 60. Do jej ob-
sługi byli wzywani okoliczni gospodarze, posiadający konie. Wóz ten 
stał w drewniano – murowanym zabudowaniu koło budynku szkoły, 
aż do przydziału samochodu bojowego star 20 z zakładów rafineryj-
nych w Jedliczu. Pojazd ten był jedynym samochodem pożarniczym 
na terenie gminy Babice i brał udział w akcjach przez ponad 20 lat, aż 
do uzyskania nowego jelcza z zakładowej straży pożarnej z Chełmka. 
W 1970 r. dyrekcja Fabloku przekazała nieodpłatnie jednostce OSP 
w Zagórzu samochód dostawczy żuk, który służył strażakom do prze-
wożenia sprzętu pożarniczego. Wkrótce jednostka uzyskała status ka-
tegorii „S”, co w pożarniczym środowisku oznaczało powód do dumy. 
W 1979 r. zakończyła się budowa nowej strażnicy. Pierwszym wyda-
rzeniem, zorganizowanym w tym budynku, był bal sylwestrowy, na 
którym bawiło się 140 par. To był ewenement, który nie powtórzył się 
ponownie. 

Wrzesień roku 1980 był tragicznym czasem dla druhów z OSP Za-
górze. W wypadku zginął długoletni prezes Bronisław Bogacz, dzię-
ki któremu m.in. powstał budynek obecnej siedziby straży pożarnej 
w Zagórzu.

Kierując autobusem przewożącym pracowników kopalni Janina, 
uderzył w ogrodzenie posesji przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie. 
Zjechał, bo drogę zajechał mu inny pojazd. Druh Bogacz był jedyną 
ofiarą tego wypadku. Pasażerowie wyszli z niego bez obrażeń.

Doceniając postawę oraz zaangażowanie strażaków z Zagórza 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w 1995 r. zdecydował o włączeniu jednostki OSP Zagórze do 
Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego, w którym działa ona do 
dzisiaj, biorąc udział w wielu zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych. 

W chwili obecnej jednostka posiada samochód kwatermistrzow-
ski marki Lublin, przekazany w 2013 roku przez Powiatową Komendę 
PSP w Chrzanowie, oraz dwa samochody bojowe: średni – marki Star 
244, zakupiony z jednostki wojskowej przez gminę Babice w 2007 r. 
oraz ciężki – marki Jelcz, z 1977 roku, który jest jedynym ciężkim sa-
mochodem bojowym w gminie Babice.

Jednostka OSP Zagórze w swojej historii wielokrotnie uczestniczy-
ła w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym, powia-
towym, wygrywając niejednokrotnie w różnych grupach wiekowych. 
Przez cały okres działalności straży w Zagórzu celem podstawowym 
było przyciąganie jak największej liczby młodzieży w swoje szeregi.

Druhowie z jednostki OSP Zagórze za swoje zaangażowanie od-
znaczani są brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami za zasługi dla 
pożarnictwa, jak również odznaczeniami nadawanymi przez Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, takimi jak m.in. Medal Honoro-
wy im. Bolesława Chomicza. To ostatnie odznaczenie otrzymali m.in. 
druh Józef Ludwin 2001 r. oraz druh Stanisław Celarek w 2008 r.

 Z historii osP ZagórZe 

OSP Zagórze od przeszło 
dwudziestu lat należy 
do Krajowego Sytemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, biorąc 
udział w najpoważniejszych 
zdarzeniach na ziemi 
chrzanowskiej, a także poza jej 
granicami.

Jednostka z największej miejsco-
wości w gminie Babice już za trzy la-
ta będzie świętować stulecie istnie-
nia. Prezes OSP Zagórze Ryszard 
Wosik przyznaje, że druhowie czy-
nią starania, aby do tego czasu speł-
nić dwa największe marzenia.

- Pierwsze, to pozyskanie nowe-
go ciężkiego samochodu bojowego. 
Obecnie służy nam jelcz, mający już 
czterdzieści lat. Przeszkodą jest jed-
nak brak garażu o odpowiedniej wy-
sokości, w którym nowoczesny po-
jazd mógłby stać. I to jest właśnie 
drugie, priorytetowe marzenie – mó-
wi Ryszard Wosik.

W jednostce działa ponad czter-
dziestu czynnych strażaków. Z regu-
ły członkostwo przechodzi z ojca na 
syna, czy też z dziadka na wnuka.

OSP Zagórze w swojej historii 
wielokrotnie uczestniczyła w zawo-
dach sportowo – pożarniczych na 
szczeblu gminnym i powiatowym, 
wygrywając niejednokrotnie w róż-
nych grupach wiekowych. Przez ca-
ły okres działalności straży w Zagó-
rzu celem podstawowym było przy-
ciąganie jak największej liczby mło-
dzieży w swoje szeregi. Z upływem 
czasu niektórzy z nich wybrali szkołę 
pożarniczą w Warszawie lub szkoły 
aspirantów. To m.in. druh Stanisław 
Synal, który dosłużył się stopnia star-
szego kapitana, czy starszy brygadier 
Winicjusz Jarczyk.

Również dzisiaj wielu druhów 
działających w OSP Zagórze pracu-
je czynnie w Państwowej Straży Po-
żarnej w Chrzanowie, Sosnowcu czy 
Jaworznie.

Od 1995 roku jednostka należy 
do Krajowego Sytemu Ratowniczo 
– Gaśniczego, biorąc udział w wielu 
zdarzeniach na ziemi chrzanowskiej, 
a także poza jej granicami. Najwięk-
szymi działaniami, w których uczest-
niczyli druhowie z Zagórza, były 
m.in. pożar lasów na terenie Kuźni 
Raciborskiej w 1992 roku, powodzie 
na terenie powiatu chrzanowskie-
go jak i poza nim - w latach: 1996, 
1997, 2001, 2010, pożar klasztoru 
w Alwerni w 2011 roku, pożar fabry-
ki dezodorantów AREO w Chrzano-
wie w 2011 roku czy pożar wysypi-
ska odpadów w Kluczach w 2017 ro-
ku.

OSP Zagórze posiada specjali-
styczny sprzęt hydrauliczny, używany 
w wypadkach samochodowych, słu-
żący do wyciągania poszkodowanych 
osób z uszkodzonych pojazdów. Dro-
ga wojewódzka 780, która przebiega 
obrzeżami Zagórza, jest terenem za-
bezpieczanym przez tę jednostkę.

- Najtrudniejsze są sytuację, gdy 
widzi się ludzką krzywdę. Gdy na 
oczach ludzi wynosi się z domów 
cały ich dobytek, często już znisz-
czony. Ogień jest niebezpieczny, ale 
z nim można sobie poradzić. Z wo-
dą już jednak człowiek nie ma szans 
– zaznacza Ryszard Wosik.

Przez wszystkie lata swojej dzia-
łalności druhowie OSP w Zagórzu 
brali udział w świętach państwo-
wych jak i kościelnych, wystawia-
jąc poczet sztandarowy. Jednostka 
aktywnie uczestniczy w życiu miej-
scowości. Jest jednym z organizato-
rów Pikniku u Źródła, organizowa-
nego w największym sołectwie gmi-
ny Babice.

(MK)

Strażacy 
z pokolenia 
na pokolenie

Druhowie czynni: Paweł Bałys, Paweł Szala, Grzegorz Brzezina, Stanisław Winiarski, 
Bartłomiej Brzeźniak, Dorota Wosik, Sebastian Cebula, Paweł Wosik, Andrzej Cela-
rek, Ryszard Wosik, Marcin Cudak, Józef Zdebik, Kamila Cyran, Wiktoria Kosowska, 
Wiesław Domin, Katarzyna Podmokły, Katarzyna Drewniak, Klaudia Bałys, Paweł 
Drewniak, Patrycja Lichota, Dominik Duraj, Konrad Martyna, Jakub Duraj, Aleksandra 
Szafrańska, Daniel Halbina, Adrian Kocot, Winicjusz Jarczyk, Gabriela Hodur, Leszek 
Ludwin, Stefan Ludwin, Błażej Kościelniak, Karolina Kościelniak, Krystian Kulawik, Ma-
teusz Kulawik, Małgorzata Moskała–Cudak, Kacper Nędza, Konrad Pikur, Barbara Pe-
rończyk, Helena Perończyk, Mariusz Perończyk, Stefan Perończyk, Robert Sokoliński, 
Adam Tarnowski, Ewa Tarnowska 
Druhowie honorowi: Jan Bałys, Stefan Bolek, Stanisław Celarek, Radosław Warzecha
Druhowie wspierający: Jerzy Cygan 
Zarząd OSP Zagórze
Ryszard Wosik – prezes
Mariusz Perończyk – wiceprezes-naczelnik
Paweł Bałys – zastępca prezesa
Krystian Kulawik – zastępca naczelnika
Mateusz Kulawik – sekretarz
Robert Sokoliński – skarbnik
Ewa Tarnowska – gospodarz
Helena Perończyk – członek zarządu
Stanisław Celarek – honorowy członek zarządu
Komisja Rewizyjna
Błażej Kościelniak – przewodniczący
Marcin Cudak – sekretarz
Stanisław Winiarski – członek
W Zarządzie Gminnego ZOSP RP w Babicach
Winicjusz Jarczyk – komendant
Ryszard Wosik – członek zarządu
Mariusz Perończyk – członek zarządu
Robert Sokoliński – członek komisji rewizyjnej

 SKład OSP ZaGóRZe 

Samochód GCBA 6/32 na podwoziu jelcza 004 z 1977 r. (pojemność beczki 6000 
l wody i 600 l środka pianotwórczego), samochód GBART 2,5/16 na podwoziu 
stara 244 z 1977 r. (pojemność beczki 2500 l wody i 250 l środka pianotwórcze-
go), samochód SLK FS lublin 33 z 1997 r.; radiostacja przewoźna, wyciągarka 
elektryczna, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, 10 węży w-52, 10 
węży w-75, prądownice turbo z nasadami na pianę ciężką, rozdzielacz, zasysacz 
liniowy, klucze do hydrantów, kombinezony do usuwania gniazda os i szerszeni, 
piła beton-stal, sorbent oraz sintan do neutralizacji substancji ropopochodnych, 
hydronetki oraz tłumice do gaszenia pożaru traw i nieużytków, drabina D10W, 
wentylator oddymiający, szelki zabezpieczające, linka asekuracyjna, podręcz-
ny sprzęt burzący, piła do drewna, cztery aparaty ochrony dróg oddechowych 
z maskami i czujnikami bezruchu, nożyce hydrauliczne z rozpierakiem i pompą 
ciśnieniową, kliny do stabilizacji pojazdów, torba R1 wraz z szynami kramera 
i deską, system selektywnego alarmowania DSP-50 z radiostacją stacjonarną, 
6 radiotelefonów przenośnych, 8 latarek, 2 pompy szlamowe, pompa Polonia, 
pompa pływająca Niagara.

 WyPOSażenie OSP ZaGóRZe 


