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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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Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej roz-
poczyna się tuż po II wojnie światowej. W 1946 r., na zebraniu 
wiejskim, komendant powiatowej straży w Chrzanowie - por. 

poż. Kazimierz Turek, zaproponował mieszkańcom jej utworzenie. 

W 1947 r. udało się powołać jednostkę do życia. W skład pierwszego 
zarządu weszli: Józef Besztocha – prezes, Stanisław Chucherko – naczel-
nik, Zygmunt Kłeczek – sekretarz i Jan Godyń – członek. Jan Maciejow-
ski został przewodniczącym komisji rewizyjnej. W krótkim czasie wraz 
z mieszkańcami wybudowano pierwszą remizę we wsi, na działce obok 
młyna. W 1960 r. straży został uroczyście nadany i poświęcony sztandar. 
Nadal uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach parafii, gminy i po-
wiatu. 

W 1973 r. rozpoczęła się budowa nowoczesnej i większej remizy, wy-
posażonej w trzy boksy garażowe, sale oraz kilkanaście pokoi. Po sze-
ściu latach obiekt był gotowy i służy do dziś całej społeczności wiejskiej 
oraz podróżnym. 

W 1987 oraz 1988 r. jednostka otrzymała nowe samochody bojowe 
marki Żuk i Star 244, które zastąpiły stary, powojenny sprzęt. W 1992 r. 
druhowie uczestniczyli w gaszeniu pożarów w Kuźni Raciborskiej. Z po-
święceniem, przez wiele dni pomagali w opanowywaniu żywiołu. W 1997 
r. kolejnym wyzwaniem i testem sprawności dla jednostki stał się udział 
w działaniach przy zabezpieczaniu wałów i usuwaniu skutków powodzi 
w województwie małopolskim. W 1997 r. OSP została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2006 r., po śmierci preze-
sa Józefa Ostachowskiego - na czele zarządu stanął Łukasz Smółka, sta-
jąc się najmłodszym prezesem w historii jednostek OSP w Małopolsce. 
W 2009 r. z pozyskanych dotacji jednostka zakupiła nowy, lekki samo-
chód Gazella 4x4, w 2014 r. przekazany do innej OSP z gminy Krzeszo-
wice. 

W 2011 powstała kronika OSP w Czernej, zredagowana przez dh Ry-
szarda Bazarnika. W końcu cała jej historia znalazła się w jednym opra-
cowaniu.

W 2012 r. od KWK Czatkowice zostaje przejęta orkiestra dęta pod 
batutą Henryka Maciejowskiego. Od 2013 r. jednostka rokrocznie gości 
u siebie i pomaga w szkoleniu młodych ludzi z całej Polski, uczących się 
w szkołach o profilu mundurowym.

W 2014 roku do świeżo wyremontowanego i przebudowanego gara-
żu jednostki trafił nowoczesny wóz bojowy IVECO EUROCARGO 4x4, 
który natychmiast stał się dumą strażaków, nosząc wdzięczne imię „KU-
BUŚ”. W 2015 r. pozyskano z jednostki w Woli Batorskiej lekki samo-
chód ratowniczo - gaśniczy GL FORD TRANSIT.

W 2016 r. OSP Czerna została wyróżniona tytułem najlepszej jed-
nostki OSP w Małopolsce, a drużyna męska zdobyła I m. na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Sportowo – Pożarniczej strażaków OSP w miej-
scowości Szczawnica – Jaworki. W 2017 r. OSP - wraz z Kołem Go-
spodyń Wiejskich, sołtysem i radą sołecką, przedstawicielami ro-
dzin i szkoły podstawowej oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecz-
nych - zdobyli I miejsce w Turnieju Sołectw, zorganizowanym przez 
gminę podczas wakacji. W tegorocznej olimpiadzie jednostka zajęła  
III miejsce.
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Jesteście ochotnikami, 
a działacie jak zawodowcy 
– mówią często z uznaniem 
o strażakach z OSP Czerna 
mieszkańcy. Mają wiele racji, 
bo druhowie są świetnie 
wyszkoleni, a jednostka 
znakomicie wyposażona.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czer-
nej należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. Jest uzna-
wana za bardzo mobilną, posiadającą 
dobrze utrzymany sprzęt oraz straża-
ków chętnie angażujących się nie tyl-
ko w działania ratownicze w powie-
cie krakowskim. 

- Niejednokrotnie przygotowy-
waliśmy posiłki podczas strażackich 
uroczystości w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiew-
nikach, a także w Komendzie Miej-
skiej PSP w Krakowie. Nasi ochot-
nicy chętnie uczestniczą w ćwicze-
niach i szkoleniach – przyznaje pre-
zes OSP Czerna Łukasz Smółka.

O tym, jak ważne jest dobre prze-
szkolenie i wyposażenie, wszyscy 
mogli się przekonać, gdy wybuchł 
pożar w domu jednego z mieszkań-
ców sołectwa.

- Tuż nad ranem rozległ się 
dźwięk syreny. Szybka mobiliza-
cja, wyjazd i widok, który na lata zo-
stanie nam w pamięci. Na zaśnieżo-
nym zboczu wąwozu płonął dom. 
Mieszkało w nim małżeństwo z ma-
łym dzieckiem. Dzięki odpowiednie-
mu sprzętowi i determinacji kierow-
cy naszej jednostce jako jedynej uda-
ło się dojechać najbliżej miejsca zda-
rzenia i przystąpić do szybkiej akcji 
gaśniczej – wspomina naczelnik OSP 
Wiesław Mosur.

Po wielogodzinnych działaniach 
wraz z innymi jednostkami OSP 
i JRG udało się uratować wiele cen-
nych rzeczy i pamiątek z pogorzeli-
ska. Mieszkańcy z uwagą obserwo-
wali akcję, nie kryjąc uznania dla 
sprawnego działania ochotników.

- Takie chwile napełniają stra-
żaków dumą i poczuciem spełnie-
nia w tym, co robią. Długie godzi-
ny na salach wykładowych, ćwicze-
nia, nieprzespane noce, odsunięte na 
bok obowiązki domowe i poświęco-
ny czas z rodziną. Wszystko to jed-
nak przynosi skutek – mówi z dumą 
wiceprezes OSP Robert Górecki. 

Nie kryje, że współpraca z lokal-
nymi organizacjami jest dla straża-
ków ogromnie ważna. Z Kołem Go-
spodyń Wiejskich, szkołą podstawo-
wą, sołtysem, radnym i radą sołec-
ką oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Społecznych Czerna organizują co-
roczne Dni Czernej. OSP współpra-
cuje też z Klasztorem Ojców Karme-
litów Bosych w Czernej.

- Duże zaangażowanie w tego ty-
pu działania wymaga zgranej druży-
ny i ludzi chętnych do pracy społecz-
nej – przekonuje druh Wiesław Mo-
sur.

Ochotnicy organizują cyklicz-
ne spotkania z uczniami miejscowej 
szkoły. Zapraszają dzieci do remizy, 
gdzie każde może zobaczyć jak wy-
gląda służba strażaka. 

- Brak młodej kadry to problem, 
z którym boryka się większość oko-
licznych jednostek – nie kryje Robert 
Górecki. 

Obecnie OSP Czerna stara się 
o pozyskanie nowego, lekkiego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego 
typu pickup. Wszystko zmierza do 
tego, że marzenie spełni się już na 
początku 2018 r.
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Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy GLM, FORD TRANSIT z linią szybkiego natarcia wraz z zwijadłem, zbiornikiem na wodę 300l 
i środek pianotwórczy 30l, torba medyczna PSP-1 z tlenoterapią, nosze typu deska, piła łańcuchowa HUSQVARNA, pojemnik na 
sorbent, łopaty, szczotki, motopompa przenośna szlamowa HONDA WT 30X, agregat prądotwórczy ROBIN SUBARU EY 4100 wraz 
z przenośną najaśnicą 4 x 500W, 2 ubrania ochronne specjalne - przeciw ukąszeniom, węże W52 oraz W75 wraz z łącznikami oraz 
prądownicami TURBO i wytwornicą piany, hydronetki plecakowe HP-17.5 MS.
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBART, IVECO EUROCARGO 150E28 4X4, wyposażony w autopompę GODIVA P2A A16/8 – 
2.5/40, linię szybkiego natarcia ze zwijadłem elektrycznym PAMET, zbiornik na wodę 3500 l oraz na środek pianotwórczy 350 l, dział-
ko wodne, drabinę TYP DNW3080/3, mostki przejazdowe, linię ssawną wraz ze smokiem, tłumice do gaszenia traw, łopaty, szczotki, 
wózek do sorbentu, torbę medyczną PSP-1 z tlenoterapią, nosze typu deska z zestawem szyn typu Cramer, nożyce do drutu, siekierę, 
piły łańcuchowe STIHL MS 291 oraz STIHL MS 440, piłę spalinową do stali i betonu STIHL TS 420, zestaw do ratownictwa technicznego 
WEBER – HYDRAULIK z osprzętem, węże W52 i W75 z prądownicami TURBO, prądownice pianotwórcze, stojak hydrantowy, rozdzie-
lacz, kurtynę wodną, wiertarko wkrętarkę MAKITA z zestawem narzędzi, stożki ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze, pneumatyczny 
maszt oświetleniowy 2x100W z manipulatorem, agregat prądotwórczy GEKO TYP 2801-E, młot udarowy MAKITA HM1317C, dyski 
sygnalizacyjne MACTRONIC, turbowentylator oddymiający GX350, szlifierkę kątową, szelki bezpieczeństwa FLORIAN, linkę asekura-
cyjną, motopompę przenośną szlamową HONDA WT 40X, czujnik wielogazowy MSA ALTAIR, detektor prądu, podcinarkę STIHL HT131, 
radiotelefony nasobne MOTOROLLA, geofony, latarki, aparaty powietrzne MSA z dodatkowymi butlami i czujniki bezruchu MSA FIRE 
FLY II, lizaki do kierowania ruchem.
Dodatkowo - w remizie znajdują się ubrania specjalne strażackie, hełmy MSA GALLET z latarkami, buty specjalne typu oficer, rękawi-
ce, kominiarki, pasy, pompa Polonia, agregat prądotwórczy 240V /400V, urządzenie rozruchowe.

WyPOSażenie OSP Czerna:

Zarząd:
Łukasz Smółka – prezes
Robert Górecki – zastępca prezesa
Wiesław Mosur – naczelnik
Paweł Kramarz – zastępca naczelnika
Grzegorz Gędłek – sekretarz
Janusz Żak – skarbnik
Małgorzata Kramarz – gospodarz
Ryszard Bazarnik – kronikarz
Marcin Mosur – członek
Komisja rewizyjna:
Bartosz Kłeczek – przewodniczący
Michał Godyń – wiceprzewodniczący
Tomasz Nawara – sekretarz
Patryk Kawala – członek
Członkowie zwyczajni: Łukasz Smółka, Robert Górecki, Wiesław Mosur, 

Paweł Kramarz, Grzegorz Gędłek, Janusz Żak, Małgorzata Kramarz, Ryszard 
Bazarnik, Marcin Mosur, Bartosz Kłeczek, Michał Godyń, Tomasz Nawara, 
Patryk Kawala, Franciszek Godyń, Piotr Woźniak, Michał Matusik, Marta Ko-
zień, Witold Ostachowski, Andrzej Pałka, Marian Jamiński, Joanna Smółka, 
Marcel Kołodziej, Marcin Klocek, Eliasz Wróbel, Dominik Wróbel, Rafał Gra-
bowski, Damian Gędłek, Tomasz Zając, Daniel Knapik, Bronisław Godyń, To-
masz Jamróz, Aleksander Dura, Paweł Ciombor, Anna Górecka, Marcin Wró-
bel, Jacek Parandyk, Tomasz Lasoń

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Miłosz Godyń, Justyna Kramarz, Ka-
rolina Kramarz

Iskierki: Artur Górecki, Norbert Grabowski, Daria Grabowska
Członkowie honorowi: Franciszek Godyń, Henryk Maciejowski, Czesław 

Godyń, Józef Ziarno
Członkowie wspierający – orkiestra dęta: Józef Smółka, Kazimierz Or-

nacki, Andrzej Ostachowski, Tomasz Smółka, Łukasz Ostachowski, Katarzy-
na Ostachowska – Wartalska, Czesław Nowak, Wiesław Kurdziel, Wojciech Go-
dyń, Adam Pałka, Ryszard Pieczyrak, Mieczysław Lacher, Czesław Lipa, Justyna 
Smółka, Kamil Kaczor, Krzysztof Kaczor, Adrianna Gierula, Damian Gierula

W Skład OSP Czerna WChOdzą:


