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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 Paczółtowice, 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 Du-
lowa, 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!

PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ osp Nawojowa Góra

Druhowie z OSP Nawojowa Góra
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W 1894 r. zrodziła się w Nawojowej Górze idea zbiorowej 
ochrony przeciwpożarowej. Ówczesne władze powiatowe 
w Chrzanowie przekazały samodzielnej wtedy gminie Nawo-

jowa Góra sikawkę ręczną oraz inny sprzęt do zbiorowego gaszenia 
pożarów. To właśnie zapoczątkowało działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nawojowej Górze. Formalno-prawne jej zarejestrowanie 
w starostwie w Chrzanowie oraz w Głównym Towarzystwie Ochotni-
czych Straży Pożarnych we Lwowie nastąpiło jednak dopiero w lip-
cu 1909 r. Pierwszym naczelnikiem Korpusu Straży wybrano w lipcu 
1909 r. Józefa Grelę.

Syrenę alarmową zastępował spiżowy dzwon, który do lat 70. XX wieku wisiał 
na słupie w centrum wsi (obecnie ul. Nawoja 84) . Bił szybkimi uderzeniami na 
trwogę - w razie pożaru, natomiast bardzo wolnymi podczas odprowadzania 
zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku.

W roku 1912 w miejsce Józefa Greli naczelnikiem wybrano dróżnika Francisz-
ka Matysika. Straż liczyła wówczas 21 członków, wśród których było m.in.: dzie-
więciu górników, trzech rolników, trzech wyrobników, stolarz, cieśla i szewc.

W latach 30. XX wieku wybudowano pierwszą remizę. Był to początkowo bu-
dynek drewniany, później murowany. Obiekt ten istnieje nadal, ale od roku 
1989, kiedy powstała nowa remiza, służy jako pomieszczenie do przechowy-
wania sprzętu gospodarczego OSP.

12 kwietnia 1988 roku Walne Zebranie członków OSP podjęło uchwałę w spra-
wie wykupu parceli o powierzchni dziewięciu arów wraz z położonym na niej 
budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. 28 października 1988 roku Za-
rząd OSP zrealizował uchwałę i zakupił z pieniędzy własnych wspomnianą 
działkę oraz zabudowania, które zostały przez strażaków zaadaptowane na no-
wą remizę. Nieruchomości te stanowią wyłączną własność OSP w Nawojowej 
Górze.

Z okazji stulecia istnienia jednostki odbyły się w roku 1996 uroczystości połą-
czone z ufundowaniem dla OSP sztandaru, który poświęcił ksiądz kanonik Wła-
dysław Kuczaj – proboszcz i założyciel w tej miejscowości w roku 1974 parafii 
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

W latach 2009-2012 wykonano kapitalny remont remizy, łącznie z wymianą da-
chu. Urządzono w niej Salę Pamięci.

 Z HISTORII OSP NAWOJOWA GÓRA 

- W naszym przypadku średnia 
wieku, jeśli chodzi o wyjazdy 
do akcji, wynosi nieraz 20 lat 
– mówi Sylwester Nawała, 
25-letni naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nawojowej 
Górze.

Tamtejsza OSP najczęściej ob-
sługuje kolizje i wypadki na szo-
sie krajowej 79. Znajduje się bo-
wiem w odległości około kilome-
tra od niej. 

- Trasa jest ruchliwa, obok pola, 
więc zdarzają się również potrącenia 
dzikiej zwierzyny – wtrąca Nawała.

Od kilku miesięcy strażacy or-
ganizują cykliczne spotkania w re-
mizie w każdą środę, najczęściej 
w godz. 19-20. Wybrani druhowie 
przygotowują specjalne tematy, aby 
reszta mogła się doszkolić.

- Kiedyś pojechaliśmy do kolizji 
auta osobowego. Akcja przebiegała 
sprawnie. Koledzy zaczęli się jednak 
zastanawiać, czy też by poszła tak 
gładko, gdyby to była ciężarówka. 
Padło pytanie: czy wszyscy wiedzą, 
gdzie w różnych samochodach cię-
żarowych są akumulatory? Później 
dwóch chłopaków zrobiło wykład na 
ten temat – opowiada naczelnik.

Większą aktywność wśród dru-
hów widać od zeszłorocznych Świa-
towych Dni Młodzieży. OSP Nawo-
jowa Góra była wtedy jedną z jed-
nostek zabezpieczających gminę 
Krzeszowice przez 24 godziny na 
dobę.

- Pojawiła się taka młoda fala. 
Średnia wieku, jeśli chodzi o wyjazdy 
do akcji, wynosi nieraz 20 lat. Został 
wybrany nowy zarząd. W tym przy-
padku średnia wieku to 29 lat. Naj-
starszy jest prezes Wacław Sobczyk 
(56 lat) – mówi Sylwester Nawała.

- Biorąc pod uwagę wszystkie OSP 
w gminie Krzeszowice, jestem preze-
sem z najdłuższym stażem na tym sta-
nowisku. Nieprzerwanie od 1992 ro-
ku – dopowiada Sobczyk.

Druhowie szczególnie pamięta-
ją pożar domu w Nawojowej Górze. 
Był wieczór. Właściciele położyli się 
spać.

- Na miejsce przyjechaliśmy 
pierwsi. Od nas zależało, jak ogień 
zostanie „zaatakowany”. Do akcji 
wyruszył młody zastęp, nieposiadają-
cy większego doświadczenia w tego 
rodzaju działaniach. Potem, mocno 
zdenerwowani, czekaliśmy na opinie 
ze strony oficerów państwowej straży 
pożarnej. Usłyszeliśmy ciepłe słowa. 
Byliśmy dumni – podkreśla naczelnik 
OSP Nawojowa Góra.

Budynek remizy prezentuje się 
jak nowy. Druhowie własnymi siłami 
wyremontowali wnętrza, ponadto od-
nowili elewację (pieniądze z marszał-
kowskiego programu „Małopolskie 
remizy” dostali jedynie na materiały 
budowlane).

Na zewnątrz stoi star 266.
- To dobre auto. Wszędzie dojedzie 

– uważa Sylwester Nawała. Przydałby 
się jeszcze lekki wóz, którym szybko 
można by dotrzeć zwłaszcza do koli-
zji i wypadków drogowych.

Ciekawostką jest to, że remiza na-
leży nie do gminy, ale do jednostki. 
Druhowie posiadają kuchnię polową. 
Serwowali grochówkę m.in. na Pikni-
ku Strażackim w Krzeszowicach i ob-
chodach 95-lecia Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Krako-
wie-Łagiewnikach.

Łukasz Dulowski

Nie 
narzekają 
na brak 
młodych

Samochód Star 266 GBA 2,5/16 - posiadający zbiornik na wodę o pojemności 2 500 litrów, autopom-
pę o wydajności 1 600 litrów na minutę i ciśnieniu roboczym 8 bar, działko wodno-pianowe o wydajno-
ści 1 600 litrów na minutę, ponadto - węże tłoczne i ssawne różnych rozmiarów oraz armatura pożarni-
cza, prądownice wodne i pianowe typu Turbo, pompa szlamowa Honda, agregat prądotwórczy, masz-
ty oświetleniowe, pilarki do drewna Stihl i Husqvarna, podkrzesywarka Stihl, sprzęt do zabezpieczania 
miejsca akcji (kamizelki, pachołki, lampy ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem), torba do ratow-
nictwa medycznego, podręczny sprzęt ratowniczy i burzący, łomy, siekiery, bosaki, drabina ratownicza, 
sprzęt do ratownictwa wysokościowego (uprzęże, pasy, amortyzatory, liny, kaski), sprzęt do ratownic-
twa drogowego (liny, podnośniki, uchwyty), wiertarko-wkrętarka Bosch, komplety różnego rodzaju la-
tarek do prowadzenia poszukiwań, sprzęt do zwalczania pożarów sadzy w kominie, sprzęt łączności (ra-
diotelefony osobiste i przewoźny w samochodzie), kamera GoPro Lamax i aparat fotograficzny Nikon do 
dokumentowania działalności, sprzęt do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, komplety umun-
durowania wyjściowego, koszarowego oraz środki ochrony indywidualnej strażaka (ubrania specjalne 
UPS, rękawice, hełmy, kominiarki).

 WYPOSAŻENIE OSP NAWOJOWA GÓRA 

Zarząd OSP Nawojowa Góra:
Prezes - Wacław Sobczyk, wiceprezes naczelnik - Sylwester Nawała, wiceprezes - Dominik Matysik, 

skarbnik - Bartłomiej Zientara, sekretarz - Łukasz Kisielak, zastępca naczelnika - Bartosz Nawała, czło-
nek zarządu - Damian Sobczyk, członek zarządu - opiekun MDP Kamil Łuczyński.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Krzysztof Gędłek, członkowie - Tomasz Karcz i Wojciech Kłeczek.

Członkowie czynni:
Jakub Bała, Jerzy Derejko, Grzegorz Domagała, Grzegorz Gędłek, Krzysztof Gędłek, Józef Karcz, To-

masz Karcz, Łukasz Kisielak, Wojciech Kłeczek, Dominik Kozioł, Janusz Kozioł, Krzysztof Kozioł, Sławo-
mir Kozioł, Tomasz Księżyc, Józef Kulczycki, Kamil Łuczyński, Jagoda Majchrzak, Andrzej Matysik, Do-
minik Matys, Grzegorz Matysik, Bartosz Nawała, Ryszard Nawała, Sylwester Nawała, Stefan Pałka, Ma-
ciej Rzadkosz, Damian Sobczyk, Emil Sobczyk, Jakub Sobczyk, Wacław Sobczyk, Dominik Wójcik, Dawid 
Wróbel, Bartłomiej Zientara. 

Członkowie honorowi:
Czesław Księżyc, Józef Księżyc, Jan Matysik, Kazimierz Matysik, Kazimierz Sobczyk, Klaudia Wę-

grzyn, Jan Kanty Wójcik. 

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Julia Dorynek, Jagoda Drzewniak, Kacper Grela, Hubert Halota, Kacper Majchrzak, Mariusz Maty-

sik, Gracjan Mirek, Jakub Mucha, Piotr Mucha, Adam Stopa, Jakub Stopa, Damian Wróbel, Aleksander 
Ziętkiewicz.

  OSP NAWOJOWA GÓRA TWORZĄ 


