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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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Druhowie z OSP w Pogorzycach 
nie mogą się pochwalić 
nowoczesną strażnicą ani 
sprzętem. Z tego powodu nie 
należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
A mimo tego właśnie do tej 
jednostki garną się młodzi 
ludzie. Tak, jak ich starsi 
koledzy, chcą pomagać innym.

Brak remizy to największa bolącz-
ka OSP Pogorzyce. Druhowie od lat 
zabiegali w gminie o jej budowę. Ta 
historia ma szansę na szczęśliwy finał. 
W budżecie gminy znalazły się pie-
niądze na wzniesienie budynku wie-
lofunkcyjnego, gdzie obok ochotni-
ków znajdą swoje miejsce także rada 
sołecka i działające we wsi stowarzy-
szenia. Pod koniec 2018 roku siedziba 
ma być gotowa w stanie surowym za-
mkniętym. Potem trzeba ją będzie wy-
posażyć i uzyskać zgodę na użytko-
wanie. Członkowie jednostki nie mo-
gą się już doczekać. Mimo trudnych 
warunków lokalowych OSP w Pogo-
rzycach działa jednak prężnie. Należą-
cym do niej osobom nie można odmó-
wić determinacji i poświęcenia. 

- W tym roku mamy 15 pełnych 
wyjazdów. Najczęściej uczestniczy-
my w gaszeniu pożarów traw i usu-
waniu lokalnych podtopień. Z racji ta-
kiego, a nie innego wyposażenia, bie-
rzemy głównie udział w działaniach 
wspomagających kolegów z PSP 
Chrzanów czy innych jednostek OSP. 
Gdy do pożaru dojdzie w okolicy, je-
steśmy na miejscu jako pierwsi. Na-
si członkowie to głównie mieszkańcy 
sołectwa i najbliższych rejonów – mó-
wi Dominik Kapa.

Sam niedawno wyprowadził się 
z Pogorzyc, ale z członkostwa w tutej-
szej OSP nie zrezygnował. Nie odstra-
szyły go nawet dłuższe dojazdy na ak-
cje. 

- Pomaganie innym daje dużą sa-
tysfakcję - tłumaczy druh.

- Wszyscy nasi członkowie to 
ochotnicy z zamiłowania. Chcą po-
magać społecznie. Dlatego wstąpi-
li w szeregi. Chętnie biorą udział nie 
tylko w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych, ale także udzielają się na rzecz 
lokalnej społeczności, zabezpieczając 
różne imprezy czy zawody sportowe. 
Pomagamy przy Pogorzyckiej Sielan-
ce czy Dniach Chrzanowa – mówi Pa-
weł Siewniak, prezes zarządu OSP 
w Pogorzycach.

Mieszkańcy darzą ochotników du-
żym szacunkiem. Nieraz im pomogli. 
Nawet wtedy, gdy syrena wyje do ak-
cji, ludzie nie narzekają, choć „straż-
nica” znajduje się między domami.

- Jest szacunek, zrozumienie 
i wdzięczność. Mieszkańcy wiedzą, 
że mogą na nas liczyć w każdej sytu-
acji – podkreśla Piotr Jarosz.

Druhowie marzą o nowym wo-
zie bojowym ze zbiornikiem z wo-
dą. Wtedy mogliby częściej uczest-
niczyć także w większych akcjach. 
Volkswagen T4, którym dysponują, 
go nie ma. 

Choć jednostka nie ma superwypo-
sażenia, młodzi się do niej garną. Co 
więcej, większość Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej to dziewczęta. 

- Działam w OSP od ponad 5 lat. 
To była fascynacja od pierwszego 
wejrzenia. Dziś jestem dowódcą, spra-
wuję opiekę i szkolę inne dziewczęta 
z MDP. Są wzloty i upadki. Na razie 
nie uczestniczyłam jeszcze w żadnej 
akcji, ale nie mogę się tego doczekać. 
Szkolenia też są ciekawe. Można do-
wiedzieć się wielu interesujących rze-
czy – tłumaczy Magdalena Broda.

(EJB)

Takiej 
determinacji 
nie ma nikt

O chotnicza Straż Pożarna w Pogorzycach to najmłodsza 
jednostka w gminie Chrzanów. W 2001 roku założyło 
ją kilka osób: Piotr Jarosz, Roman Stopiński, Marian 

Rzepka, śp. Sławomir Kieres, Adam Garliński i Zbigniew Gu-
guła.

- Wszyscy się wykruszyli. Z tamtej ekipy do dziś zostałem tyl-
ko ja. W 2001 roku zarejestrowaliśmy OSP w Pogorzycach. Chcie-
liśmy mieć we wsi straż, żeby pomagać ludziom. Widzieliśmy, jak 
w okolicy strażacy organizują różne rzeczy na swoim terenie. My 
też zapragnęliśmy zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności – 
wspomina Piotr Jarosz, członek zarządu OSP Pogorzyce.

Po koleżeńsku trafili do stodoły jednego z sąsiadów. Niewielki 
budynek do dziś służy za strażnicę. Jest ciasno i zimno, a w desz-
czowe dni woda leje się przez dziurawy dach, ale to nie zniechę-
ca druhów. Cieszą się, że mają własny kąt, gdzie mogą schować 
sprzęt i zaparkować wóz strażacki. Organizują tam również zbiór-
ki. Kiedyś odbyło się tu nawet kilka większych zebrań z burmi-
strzem Chrzanowa i innymi przedstawicielami władz. Ochotnicy 
chcieli im pokazać, jak trudne mają warunki. Zimą, gdy tempera-
tura za oknem spada poniżej zera, w „strażnicy” nie da się posie-
dzieć. Jest tak zimno.

- Pierwszy samochód, jaki mieliśmy, to był stary żuk. Pamiętam 
go dobrze. Podarowały go nam chrzanowskie wodociągi i ówcze-
sny prezes Emil Tobolski. Długo nam służył, choć trzeba go było 
odmalować. Od ośmiu lat mamy na wyposażeniu volkswagena T4 
– mówi Piotr Jarosz.

Na początku OSP w Pogorzycach tworzyło 8 do 12 osób. Z cza-
sem udało się zebrać 16 członków, co dało kworum na zebraniach. 
Dziś ta liczba cały czas się zmienia. Jedni przychodzą, a inni od-
chodzą. Siłą pogorzyckiej jednostki są młodzi. To ich w szeregach 
jest najwięcej.

 Z hiSToRii oSP PoGoRZyce 

Jednostka posiada samochód volkswagen T4, agregat prądotwórczy, 
pompę pożarniczą WTX30, pompę pływającą NIAGARA, zbiornik wo-
dy 2500 l, torbę R1, pilarkę spalinową (dwie sztuki), namiot 12x6 m, na-
miot 3x3 m (dwie sztuki) , ubranie specjalne (8 sztuk), węże pożarnicze, 
drabinę nasadkową, prądownicę (dwie sztuki), tłumice (6 sztuk), hydro-
netki (2 sztuki).

 WyPoSAŻeNie oSP PoGoRZyce 

 Zarząd: 
Paweł Siewniak – prezes, 
Jacek Derela – naczelnik (wiceprezes), 
Anna Kapa – sekretarz, 
Kamil Jastrzębski – skarbnik, 
Paweł Krupiński – gospodarz, 
Łukasz Musiał – członek zarządu, 
Piotr Jarosz – członek zarządu. 

Czynni 
członkowie OSP: 
Jacek Derela, Dominik Kapa, Kamil Jastrzębski, Paweł Krupiński, Woj-

ciech Król, Łukasz Musiał, Paweł Siewniak, Maciej Czajkowski, Adam 
Nelec, Grzegorz Jarosz, Tomasz Tyborowski, Marcin Trzeciak, Michał De-
rela.

Członkowie 
wspierający OSP: 
Anna Kapa, Gerard Kopczyk, Piotr Jarosz, Małgorzata Ciupek, Bogdan 

Książek, Roman Stopiński, Mariusz Siewniak.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 
Kinga Książek, Radosław Horodyski, Kamil Fudro, Kamil Kowal, Magda-

lena Broda, Julia Kawka, Alina Łukaszewska, Małgorzata Łukaszewska, Oli-
wia Kubiczek, Klaudia Chrząszcz, Alicja Gryga.

 oSP W PoGoRZycAch TWoRZą: 


