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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 siedlec

Członkowie OSP Siedlec
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Druhowie z Siedlca nie tylko 
ratują życie i gaszą pożary. 
Często jeżdżą usuwać 
zagrożenia spowodowane 
powalonymi drzewami, 
pomagają podczas wypadków, 
a także zabezpieczają gminne 
imprezy.

- Jest mnóstwo zdarzeń nie-
związanych bezpośrednio z pożara-
mi. W ubiegłym roku mieliśmy na-
wet wyjazd do awaryjnego otwarcia 
drzwi, żeby zrobić dojście do osoby 
poszkodowanej – przypomina prezes 
OSP Zbigniew Baran.

Przyznaje, że jedną z akcji, którą 
ochotnicy długo będą pamiętać, był 
ubiegłoroczny pożar domu w Siedl-
cu. Syrena zawyła 28 marca, o go-
dzinie 3. 

- Kiedy dotarliśmy na miejsce, 
okazało się, że pożar jest duży. Uda-
ło nam się go jednak opanować – 
mówi.

Cieszy się, że w działania jed-
nostki coraz częściej zaczynają an-
gażować się młodzi ludzie. Z roku 
na rok rośnie liczba członków druży-
ny pożarniczej OSP Siedlec.

- Młodzi są przyszłością i naj-
większym dobrem jednostki - stwier-
dza. 

Druhowie na co dzień współpra-
cują z różnymi miejscowymi organi-
zacjami: kołem gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeniem Razem czy sołty-
sem i radą sołecką. 

- Ważna jest dla nas również 
współpraca z urzędem, a przede 
wszystkim z Kopalnią Odkrywkową 
Surowców Drogowych i kamienio-
łomem w Dubiu oraz fundacją Lafar-
ge Holcim – „Przygarnij Przestrzeń” 
- wylicza Zbigniew Baran.

OSP Siedlec angażuje się w wie-
le imprez gminnych, ale najważniej-
szymi dla strażaków są Dzień Dziec-
ka i mikołajki w sołectwie. Pomaga-
ją je organizować.

Mają dużo planów na przyszłość. 
Przede wszystkim zależy im na kup-
nie nowego samochodu bojowe-
go średniego, a także aparatów do 
ochrony dróg oddechowych oraz ra-
diotelefonów. 

- Zależy nam na bezpieczeństwie 
naszych strażaków podczas akcji 
oraz na bezpieczeństwie mieszkań-
ców – zaznacza prezes.

Liczy, że w tym roku uda im się 
kupić torbę medyczną PSP R1 wraz 
z tlenoterapią i szynami, a w dalszej 
kolejności kamizelkę KED i bardzo 
istotny dla strażaków ratowników 
defibrylator AED. 

- Braków jest sporo, ale wierzy-
my, że systematycznie uda nam się 
je uzupełniać - mówi.
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Młodzi są 
przyszłością 
jednostki

Pierwsza wzmianka o druhach z Siedlca pochodzi z 1846 roku 
i zawiera podziękowania za udział w gaszeniu pożarów. 
Podobne podziękowanie pochodzi z 1848 roku, a dotyczy 

udziału w gaszeniu miejscowego młyna. 

W kronice nieistniejącej już dziś Szkoły Podstawowej w Siedlcu 
opisano udział drużyny strażackiej w gaszeniu pożaru dworu 
w 1916 roku. Z pism kierowanych do ojców karmelitów bosych 
w Czernej wynika, że OSP w Siedlcu powstała lub została reak-
tywowana w 1923 roku. Właśnie ten rok - 1923, przyjmuje się za 
początek działalności.

Pierwszy skład zarządu tworzyli: Marian Wróbel – prezes, Franci-
szek Wróbel – komendant, Wojciech Strzelichowski – instruktor, 
Leon Hanbeustock – skarbnik. Na wyposażeniu druhowie mieli 
początkowo jedynie wiadra i beczkę na wodę. Konie i powóz wy-
pożyczali z pobliskiego dworu. 

Od 1925 roku na stanie jednostki znalazła się ręczna pompa tzw. 
kiwajka. Przy pomocy o.o karmelitów z Czernej druhowie zbudo-
wali remizę. W 1935 roku została ona poświęcona. 
Dopiero w 1952 roku straż została doposażona w motopompę  
PO-3, którą razem z beczką woził ciągnik z przyczepą, wypożycza-
ny z kółka rolniczego. 

Tak było aż do 1974 roku, kiedy to druhowie z własnych pieniędzy 
kupili samochód pożarniczy LUBLIN. Następnym wozem bojowym 
był STAR 26, a od 2004 roku w posiadaniu OSP Siedlec jest STAR 
244. W 2010 roku jednostka dostała w użyczenie od gminy budy-
nek po byłym kółku rolniczym. Był bardzo zniszczony. Jako pierw-
sze w historii miejscowej straży stałe lokum został wyremontowa-
ny i zmodernizowany w środku i na zewnątrz. Prace wykonywali 
druhowie, przy finansowym wsparciu gminy i sponsorów. 

W 2013 roku jednostka z Siedlca obchodziła jubileusz 90-lecia ist-
nienia oraz nadania sztandaru. 

Obecnie straż liczy 36 członków. Dzięki mocno wspierającym ich 
sponsorom OSP Siedlec może się pochwalić dobrym sprzętem.

 Z historii OSP Siedlec 

Zarząd OSP Siedlec: 
Prezes - Zbigniew Baran
Wiceprezes-naczelnik- Marek Małodobry
Wiceprezes- Tomasz Nowak
Z-ca naczelnika - Marcin Szlachta
Sekretarz - Rafał Górecki
Skarbnik - Anna Małodobry-Szlachta
Gospodarz - Marta Małodobry
Członek zarządu – Leszek Mirek

Komisja Rewizyjna:
Dariusz Grzybowski
Jan Firek
Józef Odrzywołek

Członkowie zwyczajni: 
Adam Siodłak, Andrzej Kocot, Artur Pałka, Bogdan Byczek, Dariusz Gre-

gorczyk, Dariusz Grzybowski, Grzegorz Górecki, Jan Firek, Jolanta Poboż-
niak, Józef Odrzywołek, Katarzyna Leciago, Krzysztof Pobożniak, Leszek Mi-
rek, Łukasz Górka, Łukasz Kocot, Łukasz Kozioł, Łukasz Nadolski, Marcin 
Szlachta, Marek Małodobry, Mariusz Chrapek, Marta Małodobry, Mateusz 
Brzuchacz, Mateusz Orkisz, Natalia Pałka, Rafał Górecki, Teresa Pobożniak, 
Tomasz Nowak, Tomasz Pobożniak, Wojciech Odrzywołek, Zbigniew Baran

Młodzieżowa drużyna pożarnicza: 
Patrycja Małodobry, Aleksandra Pobożniak, Daniel Pałka, Filip Firek, Da-

mian Siodłak, Piotr Byczek

 OSP Siedlec tworzą: 

Jeden samochód bojowy - średni STAR 244 GBA 2,5/16 wraz z: agrega-
tem prądotwórczym, pompą szlamową, kompletem węży W 52 i W 75 oraz 
dwoma wężami ssawnymi. Na wyposażeniu ze sprzętu gaśniczego jest też 
kurtyna wodna i prądownice typu turbo. Pozostały sprzęt to: siekiery, łopa-
ty, narzędzie typu „hooligan” oraz torba medyczna R0 wraz z deską ratow-
niczą. Bardzo ważny jest także sprzęt do ratownictwa wodnego i lądowego, 
w tym koło ratunkowe, boja ratownicza Pamela, rzutka ratownicza oraz lodo-
we raki. OSP Siedlec posiada także sześć kompletów ubrań bojowych i dwa 
radiotelefony.

 Wyposażenie OSP Siedlec: 


