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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 ostrężnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrężnicy
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Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrężnicy powstała w 1946 r. Li-
czyła wtedy 27 druhów, spośród których wybrano pierwsze-
go prezesa – Jana Cyrana i naczelnika – Mieczysława Ko-

ścielniaka. Rok później strażacy otrzymali ręcznie napędzaną pom-
pę wodną, zamocowaną na dwukołowym podwoziu. Do jej transpor-
tu używali zaprzęgu konnego.

W 1950 r. wybrano nowy zarząd. Na jego czele stanął prezes Jan Szkar-
łat i naczelnik Stanisław Rozmus. To głownie ich zdecydowane działania 
zainicjowały rozpoczęcie budowy strażnicy – pierwszej w ówczesnym po-
wiecie chrzanowskim. Budowa obiektu została ukończona w 1956 r. Stano-
wisko prezesa w roku 1960 objął Kazimierz Kłeczek, a naczelnikiem zo-
stał Tadeusz Bodzenta. Następnie, w 1972 r., prezesem ogłoszono Tadeusza 
Święszka, a naczelnikiem Edwarda Lasonia. Pod koniec ich kadencji poja-
wiły się plany budowy nowej strażnicy, w co mocno zaangażował się soł-
tys Józef Seręga. W roku 1982 stanowisko Edwarda Lasonia zajął Mieczy-
sław Nowak. 

Ze zgromadzonych w 1989 r. pieniędzy kupiono 40-letni terenowy samo-
chód Gaz-51. Służył jednostce przez 8 lat. Dziś można go oglądać w Mu-
zeum Pożarnictwa w Alwerni. W roku 1989 rozpoczęto budowę nowej re-
mizy. Rok później nastąpiła zmiana zarządu. Na jego czele stanął prezes 
Bogdan Kurdziel. Naczelnikiem nadal pozostał Mieczysław Nowak.

Większość prac budowlanych mieszkańcy Ostrężnicy wykonywali 
w czynie społecznym. Budowę remizy o powierzchni użytkowej 670 mkw. 
zakończono w 2002 r. Od tego czasu służy nie tylko strażakom, ale jest też 
miejscem imprez okolicznościowych we wsi. 

Zanim jednak oddano do użytku strażaków nową siedzibę, ochot-
nicy mieli i inne powody do zadowolenia. W 1993 r., w dowód uzna-
nia za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa okolicznych do-
mostw i ich mieszkańców, a także za czynny udział i zaangażowanie 
w życie wsi, jej społeczność ufundowała druhom sztandar z wizerun-
kiem św. Floriana. Radosne chwile przeżywali także w 1997 r., kie-
dy jednostkę wyposażono w nowoczesny wóz bojowy: STARA-266 
GBAM, ze zbiornikiem na 2,5 m sześc. wody, motopompą, autopompą 
oraz działkiem wodnym. Zakup ten był możliwy głównie dzięki wspar-
ciu finansowemu gminy Krzeszowice. Przez wiele lat bardzo ważną 
rolę strażacy odgrywali w okresach zimowych. To na nich spoczywa-
ła odpowiedzialność za utrzymanie przejezdności dróg gminnych i ich 
regularne odśnieżanie. 

Obecnie honorowym członkiem straży jest Mieczysław Nowak, który 
przez wiele lat jej był prezesem. Jego funkcję w 2015 r. przejął Kazimierz 
Brzeziński. W 2016 r., dzięki staraniom samych strażaków i sołtysa Kazi-
mierza Stryczka, remizę rozbudowano o dodatkowy garaż, klatkę schodo-
wą oraz pomieszczenie sołtysówki.

 Z historii osP ostrężnica 

Jeżdżą nie tylko do pożarów, 
ale także wypadków 
drogowych, poszukiwań oraz 
klęsk żywiołowych. Bardzo 
często są pierwsi na miejscu 
zdarzenia, zanim zdąży 
tam dotrzeć policja czy 
pogotowie.

W ostatnich latach bardzo nie-
pokojącym zjawiskiem jest wzrost 
liczby pożarów traw. Żeby za-
pobiec tej sytuacji - ochotnicy 
z Ostrężnicy systematycznie wdra-
żają działania prewencyjne, prze-
prowadzając prelekcje dla naj-
młodszych i współpracując z inny-
mi służbami. 

- Nasze starania przynoszą 
efekty. W tym roku odnotowaliśmy 
spadek liczby pożarów traw w na-
szym sołectwie z 37 do zaledwie 
kilku – cieszy się Mariusz Pałka, 
sekretarz OSP Ostrężnica.

Każdy z ochotników dobrze pa-
mięta tegoroczny wyjazd do wy-
padku w sąsiedniej wsi. Młody 
mężczyzna został zakleszczony 
w aucie. 

- Dwóch naszych druhów opa-
trzyło go i udzielało mu pomocy 
do czasu przyjazdu ratowników 
i pozostałych służb. Nieprzytom-
nego mężczyznę helikopter prze-
transportował do szpitala w Kra-
kowie. Takich zdarzeń też nie bra-
kuje – przyznaje Mariusz Pałka.

Jednostka cieszy się sporym za-
interesowaniem wśród młodzieży. 
To dziś rzadkość. 

- Zapraszamy jednak wszyst-
kich, także pełnoletnich mieszkań-
ców. Trzech naszych kierowców 
pracuje zawodowo, byłoby więc 
wspaniale, gdyby chciały z na-
mi współpracować również osoby 
z uprawnieniami do kierowania sa-
mochodami ciężarowymi – przy-
znaje sekretarz.

OSP Ostrężnica współpracu-
je w wiosce ze szkołą podstawo-
wą, stowarzyszeniem Podaj Da-
lej, przedszkolem, klubem sporto-
wym „Jutrzenka Ostrężnica” oraz 
radą sołecką i kołem gospodyń. 
Organizuje pikniki, przeprowa-
dza warsztaty z pierwszej pomo-
cy dla uczniów oraz mieszkańców. 
Uczestniczy w akcjach krwiodaw-
stwa. 

- Naszą wizytówką jest rozbu-
dowana remiza oraz jedna z naj-
większych w gminie sal balowych. 
W tym roku przeprowadzimy jej 
modernizację, zaczynając od wy-
miany zaplecza kuchennego. Pla-
nujemy też adaptować jedno z po-
mieszczeń na salę szkoleniową – za-
powiada Mariusz Pałka.

W najbliższych miesiącach jed-
nostka chce zorganizować szkole-
nie z pierwszej pomocy medycz-
nej dla większości swoich druhów. 
Fundusze na ten cel otrzymała od 
samych strażaków. 

- Od trzech lat nie pobierają 
ekwiwalentu za udział w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych i całość prze-
kazują na sprzęt i szkolenia – wyja-
śnia sekretarz.

Strażacy mają jedno wielkie ma-
rzenie: lekki samochód, przysto-
sowany do niesienia pomocy me-
dycznej. Mógłby rozwiązać pro-
blem mobilności jednostki. Liczą, 
że uda im się go zdobyć. Tym bar-
dziej, że czeka na niego nowiutki 
garaż.

Ewa Solak

Druhowie 
z wielką
pasją

zarząd:  
Prezes - Kazimierz Brzeziński 
Wiceprezes – Włodzimierz Jastrzębski 
Wiceprezes Naczelnik - Kamil Staroń 
Z-ca Naczelnika – Mariusz Roś 
Sekretarz – Mariusz Pałka 
Skarbnik – Grzegorz Kurdziel 
Kronikarz – Tobiasz Staroń 
Gospodarz – Kazimierz Brzeziński 
Członek – Przemysław Trojanowski 

komisja rewizyjna:  
Przewodniczący - Marek Petka 
Sekretarz - Adrian Chochół 
Członek - Michał Malczyk 

członkowie zwyczajni: 
Zygmunt Seręga, Kazimierz Lasoń, Andrzej Ferenc, Robert Besztocha, Stanisław Kur-
dziel, Władysław Łabuzek, Stanisław Dudek, Kazimierz Kurdziel, Władysław Rozmus, 
Waldemar Wójcik, Robert Głuszek, Władysław Łagan, Tomasz Feluś, Dominik Jeleń, 
Piotr Kołodziejczyk, Dariusz Kurdziel, Dominik Kurdziel, Łukasz Skotniczny, Krystian 
Pałka, Łukasz Noworyta, Kamila Puda, Dominik Kołodziejczyk, Korneliusz Stękała, Mi-
chał Chucherko, Norbert Jończyk, Kamil Kaim, Natalia Dura, Michał Kot. 

członek wspierający: 
Ewa Bednarczyk 

drużyna młodzieżowa:  
Kewin Kalinowski, Kacper Kępka, Dominika Lasoń, Patrycja Łuszcz, Dawid Szkarłat, 
Adrian Noworyta, Maciej Kurdziel, Jakub Kwaśniewski, Jakub Skwara, Emilia Lasoń, 
Karol Kasprzyk, Wiktoria Szkarłat, Igor Mazur, Jakub Kulisiewicz, Jakub Święszek, Szy-
mon Knapczyk, Oliwia Dudek, Martyna Orkisz, Magdalena Orkisz.

członkowie honorowi:  
Zdzisław Rozmus, Rudolf Kurdziel, Mieczysław Nowak, Sabina Gaj

 osP ostrężnica tworZą: 

STAR 266 GBAM z 1987 roku ze zbiornikiem wody 2500 litrów, autopompą M8/8, dział-
kiem wodnym o wydajności 1600 litrów na minutę i szybkim natarciem. Pług śnieżny 
hydrauliczny. Węże tłoczne i ssawne, armatura pożarnicza, ubrania specjalne UPS - 14 
szt., hełmy strażackie - 6 szt, buty specjalne - 13 par i cztery sztuki woderów, dwa 
komplety aparatów powietrznych ODO Auer z czujnikami bezruchu Drager, zestaw PSP 
R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, agregat prądotwórczy Honda 2,4 
kW, pompa szlamowa Honda Wt-30x, pilarka spalinowa Husqwarna 365, drabina alu-
miniowa D-10W, dyski świetlne sygnalizacyjne, hooligan, hydronetki plecakowe - 2szt, 
zbiornik wodny 2500 litrów ze stelażem oraz inny drobny sprzęt. Jest też radiostacja 
przewoźna Motorola i po dwie sztuki radiostacji nasobnych Motorola GP360 i Icom ic-
f12. Ponadto jesteśmy alarmowani za pomocą terminalu DTG-52 oraz systemu alarmo-
wania i ochrony ludności DSP-50.

 wyPosażenie osP ostrężnica: 


