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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!

osp ŻARKI

Jednostka powstała w 1920 roku. W gronie założycieli znaleźli się: Fran-
ciszek Hajda (główny organizator), Stanisław Hajda (pierwszy komen-
dant) oraz Franciszek Jasieczko i Józef Kosowski. Stanowili oni trzon 

kilku kolejnych zarządów OSP do wybuchu drugiej wojny światowej.
Z kroniki prowadzonej przez drugów wynika, że podczas okupacji, decyzją 

Niemców, działalność jednostki została zawieszona. Została wznowiona w 1946 
roku. W reaktywacji udział mieli strażacy: Józef Kosowski, Józef Bisaga, Bro-
nisław Moskała, Piotr Hodur, Franciszek Sędzielarz, Piotr Cyganik, Tomasz Bo-
gacz, Paweł Kosowski i Marcin Gucik. W krótkim czasie dołączyli do nich mło-
dzi mieszkańcy sołectwa: Józef Jurczyk, Józef Lichota, Stefan Kosowski, Jan 
Ptasiński, Bronisław Kosowski, Adolf Bieniek, Jan Lichota i Bonifacy Bogacz.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wzrosła liczba stra-
żaków, którzy starali się pozyskiwać sprzęt do gaszenia pożarów. Dużą bolącz-
ką był brak pomieszczenia do organizowania zebrań, spotkań kulturalnych i im-
prez. Dopiero w 1985 roku, po przeniesieniu przedszkola do nowej szkoły, dru-
howie przystosowali jego dotychczasową siedzibę do swoich potrzeb. Dwa lata 
później, z inicjatywy zarządu i prezesa OSP Żarki Jerzego Bebaka, przy popar-
ciu ówczesnego naczelnika Libiąża Ryszarda Kosowskiego, powstał społeczny 
komitet budowy garaży i sali weselnej. Pomagały w tej inwestycji m.in. członki-
nie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz działacze sportowi LKS Zryw 
Żarki. Pieniądze na trwającą dwa lata budowę przekazali także PZU i dyrekcja 
KWK Janina. Po wybudowaniu sali organizowane były w niej m.in. zabawy syl-
westrowe, z których dochód zasilał budżet jednostki. Niektóre powojenne poża-
ry były tragiczne. W 1955 roku w płonącym domu zginął 8-letni chłopiec. Pali-
ły się też kościół i gospoda. Druhowie współorganizowali gminne dożynki. We 
wrześniu 1988 roku w domu kultury w Libiążu reprezentanci Żarek zajęli drugie 
miejsce w przeglądzie zespołów strażackich. Członkowie jednostki uczestniczy-
li także w organizowaniu imprez masowych. Na przykład - w czerwcu 1991 roku 
zabezpieczali przejazd ulicami Krakowa odwiedzającego ojczyznę papieża Jana 
Pawła II. Od 2002 roku przy jednostce działa ciesząca się dużą popularnością si-
łownia. Ważną datą dla strażaków-ochotników był 14 października 2007 roku. 
Przy Domu Kultury w Żarkach nastąpiło wtedy przekazanie samochodu marki 
Ford transit. Został wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodny ze zbior-
nikiem na 300 litrów wody, agregat ciśnieniowy i prądotwórczy, motopompy, pi-
łę do drewna oraz betonu i stali, aparaty tlenowe z butlami i węże pożarnicze.

 Z HISTORII OSP ŻARKI 

W jednostce ramię w ramię 
działają zawodowi strażacy 
z uczniami i przedstawicielami 
różnych profesji. Spotykają 
się nie tylko w czasie akcji, ale 
także na gruncie prywatnym. 
Dzięki temu dobrze się znają 
i mogą na siebie liczyć.

W 2015 roku strażacy z Ża-
rek wyjeżdżali do akcji 90 razy. 
W ubiegłym roku uczestniczyli 
w 42 akcjach. W 2017, do tej pory, 
zaliczyli już prawie 50 wyjazdów. 
Jak podkreślają ochotnicy, dużym 
ułatwieniem jest dla nich wpro-
wadzone kilka miesięcy temu sms
-owe powiadamianie o wyjeździe. 
Do tej pory musieli jedynie nasłu-
chiwać syreny wyjącej z remizy. 
Wcześniej na tym tle następowały 
nieporozumienia, bo w pobliżu jest 
jednostka na libiąskim Moczydle 
i niekiedy trudno było rozróżnić, 
w której remizie został wszczęty 
alarm. Teraz nie ma już takich wąt-
pliwości.

Zwykle udaje im się zebrać do 
wyjazdu w ciągu pięciu minut. 

Druhom z Żarek marzy się przy-
stąpienie do Krajowego Systemy 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

- Realny termin włączenia do 
KSRG to przyszły rok. Warunkiem 
jest pozyskanie przez nas średnie-
go samochodu pożarniczego. Ko-
mendant powiatowy PSP dał nam 
nadzieję, że taki zakup jest w pla-
nie – mówi prezes Mariusz Wło-
darz. 

W 2005 roku został ochotni-
kiem, a trzy lata potem także zawo-
dowym strażakiem. W naborze do 
PSP w Chrzanowie uczestniczyło 
ponad sto osób, więc konkurencja 
była bardzo duża. Udało się.

- Praca bardzo mi się spodobała, 
choć początki były trudne. Wypad-
ki, drastyczne widoki. Musiałem 
się z tym obyć, bo na pierwszym 
miejscu nie może być strach, tylko 
profesjonalizm w działaniu. Jednak 
tak do końca trudno się na takie 
rzeczy uodpornić – opowiada.

Wiceprezes Grzegorz Bogacz 
ma 20-letni staż w jednostce. Jego 
dziadek i ojciec działali jako ochot-
nicy w OSP Moczydło. 

- Główną motywacją była dla 
mnie chęć pomocy ludziom w róż-
nych zagrożeniach. Wciąż czu-
ję tę adrenalinę, gdy zawyje syre-
na i nie wiadomo, do czego się wy-
jeżdża. Często są to wezwania noc-
ne. Jestem ratownikiem górniczym, 
ale staram się godzić oba zajęcia  
– podkreśla. Skończył kursy podsta-
wowy, techniczny i dowódców oraz 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Naczelnik Piotr Smalec także 
łączy rolę zawodowego strażaka 
i ochotnika. 

- Miałem z tym zawodem stycz-
ność od najmłodszych lat, bo mój 
ojciec był strażakiem. W jednostce 
panuje bardzo koleżeńska atmos-
fera. Spotykamy się też prywatnie, 
aby posiedzieć przy grillu. Jednak 
wtedy staramy się nie rozmawiać 
o akcjach – zaznacza.

W strażackich zawodach gmin-
nych członkowie OSP Żarki zwy-
kle zajmują czołowe lokaty, w po-
wiatowych plasują się w środku 
stawki.

(MOR)

Marzenie 
druhów: 
być 
w krajowym 
systemie

Zarząd:
Mariusz Włodarz – prezes
Grzegorz Bogacz – zastępca prezesa
Piotr Smalec – naczelnik
Radosław Bigaj – skarbnik
Krzysztof Kosowski – sekretarz
Łukasz Pająk – członek zarządu

Członkowie 
zwyczajni:
Marcin Bolek, Paweł Dwornik, Szymon Gajewski, Dariusz Gregorczyk, 

Jakub Horawa, Artur Knaga, Damian Knaga, Bartłomiej Kurzak, Piotr Kna-
pik, Łukasz Nędza, Natalia Macuda, Bartłomiej Majka, Arkadiusz Mika, Ani-
ta Miarka, Dawid Malik, Krystian Moskała, Kazimierz Sroka, Kamil Stachu-
ra, Mateusz Szarek 

Członkowie 
honorowi:
Franciszek Popławski, Wit Kosowski, Eleonora Habczyk

Członkowie wspierający:
Aleksander Wierzba, Ryszard Miziołek, Ryszard Jonkisz, Dariusz Waligóra 

Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza:
Kamil Baluś, Wiktoria Cyganik, Nikola Czopek, Kacper Gajewski, Robert 

Gucik, Martyna Tabaka, Martyna Ptasińska, Karolina Gajewska,

 OSP ŻARKI TWORZĄ: 

Lekkie samochody pożarnicze ford transit z 2007 r. i żuk z 1996 r., dwie 
pompy szlamowe o wydajności 800 l wody na minutę, sprzęt ratownictwa me-
dycznego - zestaw PSPR 1, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilar-
ka do drewna, dwie sztuki kombinezonów do usuwania owadów – gniazd os 
i szerszeni, toporki, bosaki i węże.

 WyPOSAŻenIe OSP ŻARKI 

Druhowie OSP Żarki


