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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 siersza

Członkowie OSP Siersza
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OSP powstała w 1908 roku. Jej założycielem był Antoni Rejdych, miej-
scowy przedsiębiorca, który kierował Sierszańskim Kółkiem Rol-
niczym. Aż do śmieci był związany z jednostką. Zmarł w 1928 ro-

ku. Wówczas wyposażenie straży stanowiły: sikawka konna, drabina, wę-
że tłoczne, wiadra, toporki. Sprzęt był przechowywany w szopie przy kopal-
ni „Wanda”.

Podstawowym obowiązkiem strażaków był udział w akacjach ratowniczo-
gaśniczych. Prowadzili działalność prewencyjną, organizowali odczyty na temat 
bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzali kontrole bezpieczeństwa. Pożarów 
było wtedy dużo, bo wiele domów było drewnianych, część pokrytych słomą. To-
warzystwo Straży Pożarnej brało też czynny udział w uroczystościach patriotycz-
nych, państwowych, kościelnych. Włączało się w rozwój życia społeczno-kul-
turalnego. Organizowało festyny z loteriami fantowymi i pokazami sprawności 
strażackiej, zabawy taneczne, karnawałowe, spotkania opłatkowe. Członkowie 
stowarzyszenia byli też inicjatorami przedstawiań teatralnych, z których dochód 
przeznaczano na zakup sprzętu, umundurowania i budowę remizy.

Strażnica stanęła przy ul. Grunwaldzkiej. Posiadała wieżę obserwacyjną 
i wspinalnię. W 1930 roku kupiono motopompę, dodatkowo Sierszańskie Zakła-
dy Górnicze SA podarowały jednostce auto osobowe marki „Nesselsdorf”.

W czasie wojny działalność straży była kontynuowana, ale naczelnikiem zo-
stał Niemiec. Jeden z druhów ukrył sztandar w swoim domu, by nie wpadł w rę-
ce okupanta. 

Z chwilą ukończenia wojny strażacy przystąpili do kontynuowania pracy To-
warzystwa Ogniowego. Powołano zarząd. W 1945 roku naczelnikiem został Ru-
dolf Dąbek. Działalność straży w latach 1945-1989 to m.in. udział w akcjach ga-
śniczych, kontrola przeciwpożarowa domów i puntów omłotowych, szkolenie 
drużyn młodzieżowych, organizowanie konkursów w szkole, pogadanki z mło-
dzieżą. 

W 1959 roku uroczyście obchodzono 50-lecie straży. W 1982 roku oddano do 
użytku nową świetlicę, gdzie odbywały się zebrania, szkolenia, spotkania z kan-
dydatami na radnych. Mieszkańcy urządzali tam imprezy i uroczystości rodzin-
ne. W 1986 roku przekazano jednostce nowy sztandar. Po 1989 roku nastąpiły 
zmiany ustrojowe, ale miejscowa straż pozostawała społeczna; nie angażowała 
się w działalność polityczną.

W maju 1996 roku strażacy otrzymali samochód bojowy Star 244 z autopom-
pą, który posiadają do dziś. W 2007 roku przeprowadzono remont strażnicy: wy-
remontowano część socjalną i garaż, salę zebrań, zakupiono nowe meble, wsta-
wiano nowe drzwi do garażu, wykonano nowe ogrodzenie od strony piekarni, po-
łożono kostkę brukową przed budynkiem, obiekt odmalowano też z zewnątrz.

W 2018 roku strażacy będą obchodzić 110-lecie jednostki.

 Z historii osP siersZa 

Za rok jednostka będzie 
obchodzić 110-lecie istnienia. 
Jest jedną z dwóch najstarszych 
w gminie Trzebinia. I choć dziś 
coraz mniej osób wstępuje 
w szeregi OSP, strażacy z Sierszy 
deklarują, że będą służyć ofiarnie 
mieszkańcom przynajmniej przez 
kolejne 100 lat.

Jednostka bierze udział we wszyst-
kich zdarzeniach – gasi pożary, ratuje 
ofiary wypadków drogowych, pomaga 
w razie powodzi. Gdy trzeba, odśnieża 
też chodniki, przycina drzewa, pom-
puje wodę z zalanych piwnic. Z oka-
zji zbliżającego się jubileuszu przygo-
towuje się do włączenia do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Strażacy mają świadomość, że to za-
danie trudne, być może niewykonalne, 
ale nie załamują rąk.

- Raz jest lepiej, raz gorzej. Podob-
nie jak inne jednostki w gminie mamy 
problem z ludźmi chętnymi do pracy. 
Jest nas za mało – przyznaje Sławomir 
Kurek, prezes OSP Siersza. 

Ludzie mają coraz mniej czasu na 
działalność społeczną. Dziś mało kto 
pracuje przez osiem godzin dziennie 
i wraca do domu po godz. 14. A pra-
codawcy niechętnie zwalają pracowni-
ka udzielającego się w straży do udzia-
łu w akcji ratowniczej. Poza tym, że-
by zostać ochotnikiem, trzeba zaliczyć 
szereg kursów i szkoleń.

- One trwają przez wiele godzin. 
Czasami przez cały weekend. Mło-
dych to zniechęca i odchodzą ze stra-
ży – mówi Sławomir Kurek.

Jednostka przymierza się do reak-
tywowania młodzieżowej drużyny po-
żarniczej. 

- Nasza jednostka była pierwsza, 
w której powstała drużyna kobieca. 
Niestety, dziewczyny wyszły za mąż, 
porozjeżdżały się po świecie i już jej 
nie ma. Dlatego myślimy o młodzie-
żowej. W młodych siła – podkreśla 
Barbara Dębiec. W 2006 roku, jako 
pierwsza kobieta w powiecie chrza-
nowskim, została prezesem OSP, toru-
jąc drogę innym paniom. Po niej wła-
dzę w jednostce przejął Sławomir Ku-
rek.

- W straży jestem od 35 lat. Kiedyś 
jeździliśmy starą „stefką”, nie mieli-
śmy sprzętu, odpowiednich butów, ale 
ludzi przychodziło mnóstwo. Dziś jest 
sprzęt, pełne umundurowanie, tylko 
nie ma komu gasić pożarów – komen-
tuje Witold Holewiński, gospodarz re-
mizy.

Dlatego strażacy chcą się pokazać 
na osiedlu. Po dziewięciu latach prze-
rwy postanowili zorganizować dla 
mieszkańców piknik. Za strażnicą bu-
dują boisko do gry w siatkówkę. Li-
czą, że to przyciągnie młodych ludzi.

- W Sierszy praktycznie nic się nie 
dzieje. Nasza impreza spodobała się, 
dlatego na jednej na pewno się nie 
skończy. Nie możemy jednak organi-
zować ich co tydzień – podkreśla pre-
zes OSP.

Marzeniem druhów z Sierszy jest 
wymiana dachu na strażnicy. Kon-
strukcja jest w tak złym stanie, że mo-
że runąć. Niestety, pieniędzy nie mają, 
a w gminie nie bardzo chcą im dać.

- Pismo do urzędu wysłaliśmy już 
dawno. Projekt jest gotowy i czeka na 
realizację. Potrzeba około 300 tys. zł. 
To duża kwota. Sami takiej nigdy nie 
wygospodarujemy – wylicza szef stra-
żaków. 

On, jak i jego koledzy, mają jeszcze 
jedno marzenie: nowy wóz strażacki. 
Ten stary, z 1995 roku, zaczyna już za-
wodzić.

Anna Jarguz

Działają 
z potrzeby 
serca

Zarząd OSP Siersza
prezes – Sławomir Kurek
naczelnik (wiceprezes) – Michał Dyl
zastępca naczelnika – Dominik Suter
sekretarz – Monika Szalonek
skarbnik – Eugeniusz Koffer
gospodarz – Witold Holewiński
członek – Grzegorz Spuła

Komisja rewizyjna
przewodniczący – Zbigniew Wilczek
sekretarz – Barbara Dębiec
członek – Dawid Galus

Członkowie czynni
Jerzy Czajczyk, Krzysztof Czajczyk, Witold Holewiński, Grzegorz Spu-

ła, Zbigniew Górniak, Sławomir Kurek, Barbara Dębiec, Monika Szalo-
nek, Barbara Dąbek, Damian Górniak, Michał Wilma, Jarosław Holewiń-
ski, Joanna Dyl, Michał Dyl, Dominik Suter, Dawid Galus, Konrad Fre-
iherr, Grzegorz Siwek, Krzysztof Szpała, Kamil Tajs, Ewa Dębiec, Grze-
gorz Wybituła.

Członkowie honorowi
Eugeniusz Hyla, Tadeusz Noworyta, Marian Białas, Zbigniew Wilczek, Eu-

geniusz Koffer, Zuzanna Zając, Stanisław Jabcoń, Stanisław Sikora.

Członkowie wspierający
Władysława Zając, Marian Kurek, Józef Kurek, Janusz Szczęśniak, Adam 

Stefański, Edward Dudek, Ewa Siemek, Wanda Ponisz, Mirosław Izdebski, 
Mirosław Ociepka, Sylwia Kucharska, Rafał Pieta, Wiesława Dudek, Gabriela 
Jaroszewska, Krzysztof Dębiec.

 OSP SIerSZa TwOrZą 

Samochód średni marki Star 244 z 1995 roku, quad wyposażony w pług 
i dostosowany do odśnieżania chodników, hydronetki samochodowe, trzy 
pompy, w tym: pływająca Niagara, szlamowa o wysokiej wydajności, szla-
mowa o mniejszej wydajności, agregat prądotwórczy, torba PSP R1, deska ra-
townicza z kołnierzem ortopedycznym, piła spalinowa, 4 radiostacje nasobne,  
6 sztuk mundurów specjalnych.

 wyPOSażenIe OSP SIerSZa 


