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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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To druga jednostka w gminie 
Trzebinia, na czele której stoi 
kobieta. Karolina Kulczycka, 
obejmując w listopadzie 
funkcję prezesa, obrała sobie 
za cel promowanie OSP 
wśród młodych. Chce także 
wyremontować remizę.

Lgota jest najbardziej wysuniętym 
na północ sołectwem w gminie. Z uwa-
gi na odległość od centrum, miejsco-
wa straż rzadko wzywana jest do ak-
cji. W ubiegłym roku uczestniczyła 
w ośmiu wyjazdach. Skupia się raczej 
na zapewnieniu bezpieczeństwa i ma-
jątku mieszkańców wsi. Jednak gdy 
trzeba, druhowie z Lgoty są gotowi, 
by pomagać innym. Z większych ak-
cji mają na koncie m.in. gaszenie poża-
ru rafinerii, fabryki papieru toaletowe-
go w Trzebini i składowiska opon przy 
ul. Słowackiego. Po ostatniej nawałni-
cy, jaka przeszła nad powiatem chrza-
nowskim, wspierali swoich kolegów 
w Regulicach.

Podobnie jak kilka innych jedno-
stek w gminie, w OSP w Lgocie braku-
je młodzieży. Młodzi nie garną się do 
straży.

- Kiedyś było inaczej. Młodzież 
trzymała się razem. W 2008 roku ca-
łą grupą wstąpiliśmy do straży. Te-
raz dzieci bawią się same na ogrodzie 
– mówi Roksana Gaudyn, pełniąca 
funkcję skarbnika jednostki.

- Młodzieży ubyło, gdy weszły 
w życie gimnazja, bo straciliśmy z nią 
kontakt. Poza tym, dziś młodzi wolą 
komputer, komórkę, nie straż – uważa 
Henryk Woźniczko, honorowy prezes 
jednostki.

- Niestety, wielu osobom nie chce 
się pracować społecznie. Narzekają, ale 
gdy trzeba coś zrobić, to ich nie widać. 
My też mamy pracę, rodzinę, a jednak 
znajdujemy czas i chęci, by zrobić coś 
dla innych. Jesteśmy zgrani i pracowi-
ci. Trzymamy się razem, bo mamy ten 
sam cel: dobro straży i mieszkańców są 
dla nas najważniejsze – podkreśla pre-
zes OSP Karolina Kulczycka.

Straż współpracuje ze szkołą, do-
mem kultury, zaprasza dzieci na poka-
zowe zajęcia. Ale to wciąż za mało.

- Kiedyś organizowaliśmy pikniki 
dla mieszkańców. Spotykaliśmy się na 
terenie boiska. Ale gdy sportowcy wy-
remontowali obiekt, nie możemy wię-
cej urządzać tam zabaw. A innego miej-
sca nie ma – zwraca uwagę Henryk 
Woźniczko.

Strażacy chcieli zagospodarować te-
ren dawnego kółka rolniczego we wsi. 
Urządzić tam boisko do gry w siatków-
kę, plac zabaw, miejsce spotkań dla 
mieszkańców. Jednak spór prawny wo-
kół nieruchomości udaremnił ich pla-
ny.

- Mamy za to piękną remizę, z dużą 
salą balową. To nasza chluba, ale zara-
zem obowiązek – mówi Karolina Kul-
czycka.

Pieniądze z najmu to główne źródło 
dochodu jednostki. Salą interesuje się 
wiele osób. To świetne miejsce na urzą-
dzenie wesela czy innej uroczystości. 

- Ludzie przychodzą, oglądają, ale 
nie wszyscy rezerwują. Niestety, w bu-
dynku są tylko dwie pojedyncze toale-
ty, które wymagają remontu – opowia-
da Roksana Gaudyn.

Prezes Kulczycka podjęła działania 
w kwestii przebudowy sanitariatów. Po-
trzebuje jednak pieniędzy. A tych brak. 

- Nowe toalety w remizie to na-
sze marzenie. Gdyby jeszcze dołą-
czyło do nas więcej osób, to już była-
by pełnia sukcesu – przyznaje Karoli-
na Kulczycka. Strażacy z Lgoty ma-
ją jeszcze jedno życzenie: mały wóz 
strażacki. Dziś dysponują tylko śred-
nim. Do niektórych wyjazdów jest za 
duży.

Anna Jarguz

Czuwają nad 
bezpieczeństwem 
mieszkańców

Z a oficjalną datę powstania Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Lgocie uznaje się 20 stycznia 1952 roku. Za-
łożycielami jednostki byli między innymi: Władysław 

Kasprzyk, Stefan Grondal, Czesław Syguliński, Eugeniusz 
Szkarłat i Jan Malinowski. 

Pierwsza remiza strażacka znajdowała się w budynku zwa-
nym starą karczmą. Słabo jeszcze zorganizowana i rozwinięta 
straż wiejska wkrótce otrzymała motopompę oraz pierwszy 
wóz. Był to ZIS 5, przerobiony na potrzeby strażaków.

Po wybudowaniu wiejskiego domu kultury właśnie tam prze-
niesiono remizę. Ulokowano ją w suterenie budynku. Nowa 
siedziba pozwoliła strażakom na bardziej prężną działalność. 
Dzięki organizacji zabaw ludowych i festynów - w 1970 
roku za zarobione pieniądze udało im się zakupić samochód 
marki NYSA. Natomiast dzięki wsparciu różnych organizacji 
oraz zakładów, między innymi Kopalni Węgla kamiennego 
„Siersza”, wykonano gruntowny remont pojazdu. Wykorzy-
stywano go aż do 1980 roku. 

Jednak w suterenie budynku WDK panowały trudne wa-
runki. Pomieszczenie było zawilgocone a podczas opadów 
deszczu nawet zatapiane. W 1987 roku zawiązano społeczny 
komitet budowy remizy. Prace rozpoczęto w czynie społecz-
nym. Potrzebny materiał przekazywały okoliczne zakłady, 
między innymi wspomniana kopalnia. Budowę ukończono 
w 1993 roku, z pomocą gminy.

W tym czasie jednostka OSP otrzymała używany lekki sa-
mochód gaśniczy marki ŻUK. W maju 1997 roku poświęco-
no sztandar. Wykonano go za pieniądze podarowane przez 
strażaków.

W maju 2002 roku jednostce OSP w Lgocie przyznano 
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczono ją za 
całokształt działalności w 50. rocznicę jej powstania. 

W 2003 roku OSP otrzymała średni samochód pożarniczy 
marki STAR, który służy strażakom ochotnikom do dziś.

 Z hiStOrii OSP w LgOCie 

Samochód pożarniczy STAR GBA 2,50/16 z 2003 roku, torba PSPR1 (sprzęt ratow-
nictwa medycznego), agregat prądotwórczy z gaśnicami i masztem oświetlenio-
wym, pilarka spalinowa do drewna, pompa pływająca Niagara, pompa szlamowa, 
aparaty Odo (2 sztuki), pompa do wody Konler, latarki (6 sztuk), radiostacje (2 
sztuki), hydronetki (2 sztuki), 2 kombinezony do akcji usuwania gniazd szerszeni, 
sprzęt oświetleniowy, podnośnik hi-Lift, środki ochrony i higieny, ubrania spe-
cjalne i koszarowe, obuwie strażackie, rękawice, tłumice, bosaki, ręczne piły do 
drewna, nożyce do drutu, liny, pasy zabezpieczające, zbiornik na wodę o pojem-
ności 250 tys. litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 li-
trów, motopompa o wydajności 1600 litrów na minutę.

wyPOSażenie OSP LgOta

Zarząd OSP w Lgocie:
prezes – Karolina Kulczycka
naczelnik – Mariusz Nowak
zastępca naczelnika – Wojciech Staroń
skarbnik – Roksana Gaudyn
sekretarz – Katarzyna Marcinkowska
gospodarz – Wiesław Stryczek
przewodniczący komisji rewizyjnej – Tadeusz Trębecki 
członek – Kamil Dymek
sekretarz – Klaudia Cupiał

Członkowie czynni:
Andrzej Cupiał, Klaudia Cupiał, Krzysztof Cupiał, Kamil Dymek, Łukasz Dymek, Rok-
sana Gaudyn, Emilian Gaudyn, Łukasz Grzeszczuk, Artur Henc, Mateusz Koryczan, 
Karolina Kulczycka, Katarzyna Marcinkowska, Mariusz Nowak, August Pasztaleniec, 
Paweł Pajestka, Jacek Staroń, Wojciech Staroń, Barbara Staroń, Gabriel Stryczek, Wie-
sław Stryczek, Paweł Trejster, Adam Trębecki, Mariusz Zajega, Mateusz Żurek, Adam 
Zając. 

Członkowie wspierający:
Zdzisław Ścigaj

Członkowie honorowi:
Mieczysław Cupiał, Jan Kasprzyk, Henryk Staroń, Tadeusz Trębecki, Henryk Woźniczko.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
Karolina Dorowska, Karolina Kwaśniewska, Karolina Nowak, Adam Marszalik, Kamil Bigaj.

OSP w LgOCie twOrZą


