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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 libiąż

Strażacy OSP Libiąż
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20 maja 1926 roku w Szkole Podstawowej w Libiążu Wielkim 
zwołano zebranie celem założenia Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Uczestniczyło w nim 28 mieszkańców. Pierwszym preze-

sem jednostki został kierownik szkoły Kazimierz Stankiewicz a na-
czelnikiem Józef Dworniczek. Wójt Libiąża Wielkiego Józef Kowal-
ski przekazał strażakom sikawkę ręczną, kilkadziesiąt metrów węży 
oraz szopę postawioną przy stodole, znajdującą się na miejscu dzi-
siejszej strażnicy. Systematyczne ćwiczenia przyniosły szybko efek-
ty. Już dwa lata od powstania OSP druhowie z Libiąża Wielkiego za-
jęli pierwsze miejsce w zawodach powiatowych. Rok później przyby-
ła, licząca 18 osób, kobieca drużyna sanitarna. 

Rocznie notowano kilkadziesiąt pożarów. Jeden z największych wyda-
rzył się w czerwcu 1930 roku. Spłonęło wtedy 46 zabudowań. 

W połowie lat trzydziestych przy jednostce rozpoczęły działalność dru-
żyny siatkówki i piłki nożnej. Kolejna ważna data to 26 sierpnia 1937 r., 
kiedy do użytku została oddana nowo wybudowana strażnica. Strażacy do-
stali motopompę i samochód pożarniczy. Niedługo potem nastąpiła okupa-
cja. Niektórzy członkowie straży zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy. 
Wielu nie powróciło. W Libiążu okupanci zorganizowali przymusową straż, 
a przed zakończeniem wojny zabrali sprzęt przeciwpożarowy. 

Od 1946 roku strażacy zaczęli porządkować znajdującą się w opłaka-
nym stanie strażnicę. W kolejnym roku formalnie działalność OSP w Libią-
żu została reaktywowana pod przewodnictwem prezesa Jana Ciesielskie-
go. Za fundusze zdobyte z urządzanych zabaw i festynów jednostka kupi-
ła samochód marki Dodge, sukienne mundury, buty skórzane, czapki, pa-
sy i sprzęt pożarniczy oraz gospodarczy. Stopniowo w garażu stawały co-
raz lepsze pojazdy.

Panie działające w jednostce utworzyły chór uświetniający oficjalne uro-
czystości. W roku 1970 w czynie społecznym przystąpiono do budowy no-
wego, pojemniejszego garażu. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych 
w Krakowie przydzieliła jednostce samochód pożarniczy marki Star 26a, 
który po kilkunastu latach eksploatacji trafił do Bolęcina. 

W latach siedemdziesiątych przeprowadzone zostały poważne remon-
ty w budynku strażnicy. Założono centralne ogrzewanie, wybudowano ko-
tłownię oraz usunięto wiele drobnych usterek. Duża w tym rola dyrekcji 
KWK „Janina”. W 1981 roku ochotnicy przystąpili do trwającej cztery la-
ta rozbudowy strażnicy.

Druhowie jeździli na akcje m.in. pożarów lasów w rejonie Kuźni Raci-
borskiej, uczestniczyli też w akcji przeciwpowodziowej w Żarkach i Grom-
cu.

 Z historii osP Libiąż 

Druhowie i druhny z OSP 
Libiąż mają coraz lepszy 
sprzęt. Do jednostki 
specjalizującej się 
w ratownictwie drogowym 
i medycznym garnie się 
młodzież, zdobywająca 
systematycznie uprawnienia.

- Na naszej scanii mamy zabudo-
wany bardzo pomocny ciężki zestaw 
hydrauliczny. Przydałoby się jeszcze 
uzupełnić go o poduszki stabilizacyj-
ne, przy pomocy których można by, 
na przykład, podnosić przewrócone 
pojazdy – tłumaczy naczelnik Kac-
per Szyjka. 

Ubiegły rok był bardzo waż-
ny w historii OSP Libiąż, świętują-
cej 90-lecie powstania. Z tej okazji 
ochotnicy dostali w prezencie na-
miot, automatyczną bramę wjazdo-
wą i figurę patrona strażaków - św. 
Floriana. 

Poważnym zadaniem były Świa-
towe Dni Młodzieży. Druhowie 
czuwali nad bezpiecznym przemar-
szem grup pielgrzymów z kościo-
ła na dworzec kolejowy. OSP ak-
tywnie współpracuje ze Związkiem 
Drużyn ZHP Libiąż. Prezes Marek 
Cygan podkreśla, że strażacy nadal 
będą uczestniczyć w szkoleniach 
i na bieżąco uzupełniać umundu-
rowanie. W planie jest też wymia-
na lekkiego samochodu gaśniczego 
fiat ducato na nowszy odpowiednik, 
z napędem na cztery koła. W szko-
łach strażacy zamierzają nadzoro-
wać przebieg konkursów wiedzy 
pożarniczej. Chcą też zorganizować 
jesienią wyjazd szkoleniowo-inte-
gracyjny. 

- Niedługo ocieplimy nasz bla-
szak. To bardzo ważne, bo w stoją-
cym tam ducato musieliśmy spusz-
czać wodę, gdy przychodziły tęgie 
mrozy. Znaleźliśmy sponsora, który 
dofinansuje remont. Zamierzamy za-
adaptować niewykorzystane podda-
sze remizy. Projekt tej inwestycji, re-
alizowanej przy pomocy gminy, ma 
powstać w przyszłym roku. Chciał-
bym, aby na poddaszu swoje miejsce 
miała nasza młodzież, w tym współ-
pracujący z nami harcerze. Mogłyby 
tam stanąć kominek i bilard – kreśli 
zadania na najbliższa przyszłość pre-
zes Marek Cygan. 

W 2014 i 2015 roku druhowie wy-
jeżdżali do akcji około 250 razy. Po-
przedni rok był spokojniejszy i ak-
cji mieli niecałą setkę. W lutym tego 
roku uczestniczyli w działaniach ra-
towniczych po wypadku w Zagórzu, 
gdzie autokar z cudzoziemcami zde-
rzył się z samochodem osobowym. 

Co ważne, w ostatnim czasie do 
jednostki dołączyło wielu młodych 
druhów. W tym gronie jest Kacper 
Siwek. 

- Skończyłem kwalifikowany kurs 
pierwszej pomocy. Do OSP wstąpi-
łem w lutym 2016 roku. Od ponad 
miesiąca jeżdżę do akcji. Mój pierw-
szy wyjazd to było gaszenie palą-
cych się traw na ulicy Urzędniczej. 
Pojechałem tam dość podekscytowa-
ny. Ugasiliśmy pożar zanim przyje-
chała druga jednostka. Innym razem, 
wieczorem, wyjechałem do pompo-
wania piwnic po powodzi w Reguli-
cach. Wróciłem po pierwszej w no-
cy, a już nad ranem wezwani zosta-
liśmy do podobnego zadania w Pła-
zie, więc w tym dniu nie poszedłem 
do szkoły – opowiada uczeń Zespołu 
Szkół w Libiążu.

Specjaliści 
od 
ratownictwa 
drogowego

Zarząd OSP w Libiążu: 
prezes - Marek Cygan
naczelnik - Kacper Szyjka
wiceprezes/skarbnik - Dariusz Łysak
sekretarz - Dominik Gałuszka
członek zarządu - Antoni Lis
członek zarządu - Stanisław Januszkiewicz
członek zarządu - Henryk Szyjka
przewodniczący komisji rewizyjnej - Ryszard Szumniak
członek komisji rewizyjnej - Henryk Januszkiewicz
Członkowie czynni:
Martyna Biskup, Dominik Gałuszka, Rafał Grabowski, Natalia Gręźlikow-

ska, Wojciech Hajda, Stanisław Januszkiewicz, Dawid Latko, Klaudia Lipow-
ska, Katarzyna Łysak, Marcin Michoń, Justyna Rybka, Krzysztof Sadowski, 
Kacper Siwek, Hubert Sokołowski, Marcin Strojek, Konrad Sukiennik, Ry-
szard Szumniak, Dominik Szyjka, Kacper Szyjka, Katarzyna Ślusarczyk, Wik-
toria Żak, Maciej Żuk.

Honorowi prezesi:
Stanisław Klimczak, Jan Wojtal

Honorowi członkowie: 
Józef Kucharski, Kazimiera Wołos 

Kapelan: 
ks. kanonik Michał Kliś

W jednostce działa też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca 13 dziew-
cząt i ośmiu chłopców.

 osP w Libiążu tworZą 

Średni samochód pożarniczy GBA SCANIA 93 M, lekki samochód pożar-
niczy FIAT DUCATO, przekazany w 2012 r. przez zaprzyjaźnionych straża-
ków z Francji ambulans RENAULT-MASTER, agregat prądotwórczy z gaśni-
cami i masztem oświetleniowym, 3 pilarki spalinowe do drewna, pompa pły-
wająca Niagara, pompa szlamowa, aparaty ODO (4 sztuki), latarki, radiosta-
cje, hydronetki (4 sztuki), kombinezony do akcji usuwania gniazd szerszeni, 
sprzęt oświetleniowy, środki ochrony i higieny, ubrania specjalne i koszaro-
we, obuwie strażackie, rękawice, tłumice, bosaki, ręczne piły do drewna, no-
życe do drutu, pasy zabezpieczające, zbiornik na wodę o pojemności 10 tysię-
cy litrów, sprzęt hydrauliczny, motopompa o wydajności ponad 2000 litrów na 
minutę, piła do stali i betonu, defibrylatory (2 sztuki), torby PSPR1 (sprzęt ra-
townictwa medycznego).

 wyPosażenie osP Libiąż 


