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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 BABICE: 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 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 tenczynek

Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynku
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O chotnicza Straż Pożarna w Tenczynku powstała 
w 1910 r. W początkowej fazie bardzo prymitywna, 
posiadająca na stanie jedynie kilka wiader. Z czasem 

zaczęła się rozwijać i wzbogacać w sprzęt. 

W 1921 roku na wyposażenie składała się jedna sikawka 
zwana „sanocką” i dwie małe typu Nobel A, a także trąbka 
sygnalizacyjna. Mimo trudności, strażakom zaczęli pomagać 
ludzie dobrej woli, m.in. hrabina Potocka. Za zajęcie I miej-
sca na zawodach wojewódzkich w roku 1927 jednostka 
otrzymała drabinę Szczerbowskiego. 

Z biegiem czasu straż zaczęła skupiać w swych szeregach 
coraz więcej ochotników. Nawet podczas wojny nie usta-
wali w działalności i oprócz szkoleń i ćwiczeń zajmowali się 
również pełnieniem dyżurów i obserwacjami terenu działań 
wojennych. 

Niedługo po 1945 r. jednostka otrzymała swój pierwszy 
wóz, przysposobiony z czasem do działań bojowych. Zaan-
gażowanie druhów oraz miejscowej społeczności, mimo pew-
nych zastojów i problemów, doprowadziło do ukończenia 
budowy i oddania w 1986 r. remizy. W tym okresie strażacy 
otrzymali też nowy wóz ratowniczo – gaśniczy marki STAR 
– 244. Do dziś jest on eksploatowany we wszelkich działa-
niach. W kolejnych latach jednostka przechodziła i załama-
nia, i wzloty. Niemniej jednak cały czas dążyła do dalszego 
rozwoju, żeby pomagać i służyć lokalnej społeczności. 

W roku 1997 została włączona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego. To spowodowało pełną mobilizację 
strażaków oraz wpłynęło na dalsze losy OSP. W roku 2011, 
podczas walnego zebrania, druhowie wybrali nowy zarząd. 
W roku 2013 jednostka wzbogaciła się o nowy, lekki sa-
mochód ratowniczy marki PEUGEOT. Wraz z wyposażeniem 
technicznym odciążył on wiekowego STARA 244 z wyjaz-
dów do wypadków i miejscowych zdarzeń. 

W ślad za peugeotem, w roku 2017 do OSP dotarł nowy 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki VOLVO. Żeby 
nowy nabytek mógł zaparkować w remizie, konieczne było 
obniżenie i dostosowanie garażu. Przy tej okazji część bojo-
wa strażnicy przeszła gruntowny remont i wymianę wyeks-
ploatowanych już boksów i instalacji. Nowoczesności dodała 
również szatnia, która za sprawą ciężkiej pracy druhów po-
wstała w garażu.

 Z historii osP tencZynek 

Dawniej, gdy jechała straż, 
wszyscy wiedzieli, że się pali. 
Dziś, gdy słychać jej syrenę, 
to nigdy nie wiadomo, co 
mogło się zdarzyć. Ochotnicy 
z Tenczynka często jeżdżą 
do wypadków drogowych, 
poszukują zaginionych, ratują 
ludzi z podtopień i powodzi.

- Obecnie pożary stanowią tyl-
ko jedną czwartą naszych wyjazdów  
– przyznaje naczelnik Jacek Kłeczek.

Z racji bliskości autostrady 
ochotnicy często wzywani są wła-
śnie tam. Kilkanaście razy w roku 
podejmują interwencje na tej dro-
dze. Któregoś razu, w 2014 r., ich 
działania podczas wypadku kręciła 
telewizja. To była motywacja! 

- Wszystko grało jak w zegarku, 
a kiedy już udało się przywrócić ruch 
na autostradzie, byliśmy tak pozy-
tywnie naładowani energią, że każdy 
z nas miał poczucie dobrze spełnio-
nego obowiązku – mówi naczelnik.

Jedną z bardziej spektakular-
nych akcji był pożar samochodu 
w Tenczynku. Kiedy strażacy dotar-
li na miejsce, właściciel auta krzy-
czał, żeby do niego nie podchodzić. 
Chwilę potem dało się słyszeć od-
głos wystrzałów. 

- Okazało się, że w pojeździe 
znajdowała się ostra amunicja. Ta 
niecodzienna sytuacja nieco nas za-
skoczyła – wspomina naczelnik.

Przyznaje, że jednostka stara się 
zachęcać młodych do działania, ale 
tak, jak wszędzie, ciężko ich namó-
wić do wstąpienia w szeregi straża-
ków. 

- W naszym przypadku strażak 
to nie zawód, a powołanie, które 
w gruncie rzeczy mają nieliczni 
– mówi Jacek Kłeczek.

OSP Tenczynek współpracuje 
zarówno z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Tenczynku, jak i radą so-
łecką. Wspólnie organizują impre-
zy integrujące lokalną społeczność. 
Kolędowanie, Dzień Kobiet i wiele 
innych.

Jak wszyscy strażacy, także 
ochotnicy z Tenczynka mają wie-
le planów związanych z jednost-
ką. Sporo z nich udało się już wy-
konać. 

- Tabor samochodowy jest odno-
wiony, stale podnosimy swoje kwa-
lifikacje na szkoleniach, ćwicze-
niach i różnych działaniach. Cho-
dzi przecież o bezpieczeństwo lu-
dzi – mówi naczelnik.

Marzy, żeby w jak najszybszym 
czasie wyremontować na remizie 
dach. To dla ochotników priorytet. 
Liczą, że wspólnymi siłami i z po-
mocą przychylnych im przyjaciół, 
uda się to zrobić.

(E)

Dla nas 
to jest 
powołanie

Zarząd: 
Alicja Gaj – prezes
Wiesław Jagiełło – wiceprezes
Jacek Kłeczek – naczelnik 
Jacek Suwała – z-ca naczelnika
Edwin Mazurkiewicz – skarbnik
Marzena Kubin – sekretarz
Andrzej Ślusarczyk – gospodarz
Kamil Kuźnik – z-ca gospodarza
Mariusz Smyrak – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Paulina Świniuch – przewodnicząca
Adam Siuda – członek
Grzegorz Pudełek – członek 

członkowie zwyczajni: 
Kazimierz Gawryła, Piotr Gawryła, Rafał Janas, Piotr Dobrzyniecki, Jarosław Socha, 
Witold Ślusarczyk, Damian Wiecheć, Maciej Ornacki, Dominik Wójcik, Marta Ćwiok, 
Jakub Kaczmarczyk, Wacław Gregorczyk, Tomasz Odrzywołek, Łukasz Suślik, Daniel 
Sobkowicz 

członkowie wspierający: 
Katarzyna Kowal, Anna Szopa, Piotr Lusowicz, Aneta Lusowicz, Stanisław Borkowski 

drużyna młodzieżowa: 
Mateusz Kaczmarczyk 

członkowie honorowi: 
Andrzej Bogdali, Andrzej Smyrak, Adam Żbik, Marian Łatała

 OSP Tenczynek TwOrzą: 

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki STAR-244 GBA, średni samochód ra-
towniczo – gaśniczy marki VOLVO GBArt, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki 
PEUGEOT GLBArt, przyczepka pompowo – powodziowa, maszt oświetleniowy z naja-
śnicami LED, maszt oświetleniowy halogenowy, fala świetlna – zamontowana na volvo 
i peugeot, wyciągarka elektryczna 8t – zamontowana na volvo i peugeot, wentylator 
oddymiający, zestaw hydrauliczny Weber (pompa, nożyce, rozpieracz ramieniowy), ze-
staw hydrauliczny Lukas (urządzenie Kombi), sprzęt burzący, wysokościowy, pilarki do 
drewna oraz piła do betonu i stali, pompa szlamowa WT40X x 2 szt, zestaw PSP R1 
z deską ortopedyczną i szynami Kramera /na dwóch samochodach/, armatura wod-
no-pianowa, sprzęt łączności radiowej (radiostacje nasobne oraz przewoźne), aparaty 
ochrony dróg oddechowych (6 kpl,) latarki oraz szperacze, pełne umundurowania dla 
strażaków, kombinezony do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, detektory wie-
logazowe - 2 szt, drabiny

 wyPOSażenie OSP Tenczynek: 


