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Członkowie OSP Luszowice
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OSP w Luszowicach bierze 
udział we wszystkich 
największych działaniach 
straży pożarnej w powiecie 
chrzanowskim. Druhowie 
gasili m.in. pożar trzebińskiej 
rafinerii, cysternę palącą się 
pod wiaduktem w Chrzanowie, 
jak również pożogę 
w klasztorze w Alwerni.

Jednostka uczestniczy średnio 
w 100 działaniach ratowniczo-gaśni-
czych rocznie. Tworzą ją głównie mło-
dzi. Obecnie to 48 druhów, z czego 32 
aktywnie uczestniczy w akcjach. Ca-
ły czas podnoszą kwalifikacje, biorąc 
udział w kursach i szkoleniach organi-
zowanych przez KP PSP Chrzanów, jak 
również tych, które sami przygotowują. 
We wszystko zaangażowana jest także 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To 
następcy obecnych ochotników.

- Od 2001 r. należymy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzię-
ki temu częściej wyjeżdżamy do akcji. Po-
nadto otrzymujemy wsparcie finansowe 
z Komendy Powiatowej PSP w Chrzano-
wie. Nasza jednostka specjalizuje się w ra-
townictwie wodnym i lodowym – mówi 
Robert Drąg, prezes zarządu OSP w Lu-
szowicach.

Samochód, który posiada jednost-
ka, jest wyposażony w specjalistyczny 
sprzęt, m.in. sanie lodowe i suche ska-
fandry ratownicze. Gdyby pod kimś za-
łamał się lód, druhowie od razu ruszają 
na pomoc.

- Bardzo często wyjeżdżamy do róż-
nych akcji ratowniczych.W ubiegłym 
roku było to aż 68 razy. Chrzanowscy 
strażacy często dysponują nas do zabez-
pieczenia powiatu, ponieważ jesteśmy 
najbliższej i posiadamy specjalistyczny 
sprzęt – podkreśla Krzysztof Baniak, na-
czelnik OSP Luszowice.

Każdy z wyjazdów ochotnicy dosko-
nale pamiętają, choć każdy jest inny. 

- Przy pożarze cysterny w Chrza-
nowie, jako kierowca samochodu, po-
nad 100 razy dowiozłem wodę na miej-
sce akcji. Zakwasy miałem od same-
go wsiadania i wysiadania z auta. Na-
wet przez chwilę nie myślałem, że coś 
mi grozi, że wszystko może wylecieć 
w powietrze – zapewnia Robert Drąg. 

- Mnie utkwiło w głowie ostatnie 
zdarzenie. W rejonie wiaduktu nad ul. 
Trzebińską w Chrzanowie zapalił się ba-
rak. Spłonęło dwoje ludzi. Wynosiliśmy 
ich ze środka. Działając w OSP, ma-
my do czynienia z ofiarami śmiertelny-
mi. Do takiego widoku człowiek nie jest 
jednak w stanie się przyzwyczaić – mó-
wi Krzysztof Baniak.

Dlaczego wstąpili do OSP? Nie dla 
adrenaliny czy splendoru, ale po to, by 
pomagać ludziom. Poza tym, w dźwię-
ku syreny strażackiej jest coś takiego, co 
nie pozwala przejść obojętnie. 

Jednostka aktywnie uczestniczy 
w życiu lokalnej społeczności. Co roku 
ochotnicy zabezpieczają imprezy orga-
nizowane przez gminę Chrzanów, m.in. 
Orszak Trzech Króli, WOŚP, Dni Chrza-
nowa, sylwestra na placu Tysiąclecia, 
przejazd wyścigu kolarskiego Tour de 
Pologne, dożynki gminne i powiatowe.

Przez ostatnie kilka lat, dzięki po-
mocy finansowej chrzanowskiego sa-
morządu, udało się zakupić profesjonal-
ny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Taki, jak 
używany przez zawodowców z PSP.

W tym roku OSP Luszowice kończy 
104 lata. Druhowie chcieliby, aby nale-
żący do gminy teren za strażnicą uda-
ło się zagospodarować. Mógłby służyć 
wszystkim mieszkańcom. Najwięk-
szym marzeniem strażaków jest nowy, 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. 
Starają się o pieniądze na ten cel. 

- Mamy nadzieję, że przy wspar-
ciu gminy, powiatu, PSP i sponsorów 
uda nam się to zrealizować – podkre-
śla prezes.

(EJB)

Często 
są w akcji

Zarząd:
Robert Drąg – prezes zarządu, Krzysztof Baniak – wiceprezes zarządu, na-

czelnik, Wojciech Fudała - zastępca naczelnika, Szymon Strojek – członek za-
rządu, Klaudia Spyra – sekretarz, Ryszard Baran – skarbnik i Krzysztof Kawa-
la – gospodarz.

Czynni członkowie:
Kamil Baniak, Krzysztof Baniak, Ryszard Baran, Robert Drąg, Szymon Dym, 

Wojciech Fudała, Marcin Grapa, Józef Hudzik, Łukasz Kania, Patryk Kaszu-
ba, Krystian Kaszuba, Krzysztof Kawala, Przemysław Kowalski, Krystian Kru-
pa, Michał Malczyk, Przemysław Mlostek, Mariusz Niemczyk, Bartłomiej Pa-
jąk, Radosław Pakuła, Łukasz Palka, Michał Pałac, Mariusz Sarnik, Paweł Sar-
nik, Mateusz Siga, Klaudia Spyra, Szymon Strojek, Albert Swerczek, Grzegorz 
Sznajdorowicz, Krzysztof Sznajdorowicz, Przemysław Śnieżek, Iwona Pakuła-
Tyrańska, Mateusz Zając. 

Członkowie honorowi: 
Tadeusz Jewak, Eugeniusz Niemczyk, Stanisław Niemczyk, Ferdynand Palka. 

Członkowie wspierający: 
Anna Baran, Zygfryd Szyguła, Małgorzata Drąg, Bożena Kaszuba, Paweł 

Krupa, Wiesława Molik-Bąk, Jadwiga Pietrzyk, Agnieszka Strojek, Anna Zbo-
rowska.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Luszowice: Izabela Firek, Wero-
nika Skowron, Patrycja Sarnik, Kinga Grzyb, Julia Kaszuba, Martyna Ziarkow-
ska, Adrian Palka, Daniel Wiktor, Beata Puz, Agnieszka Róg i Marcin Chowa-
niec.

 Kto tworzy oSP LuSzowiCe 

Jednostka jest dobrze zaopa-
trzona. Do dyspozycji ma samo-
chód pożarniczy Mercedes AtegoG-
BARt 4,5/16 (rok produkcji 2013) 
wraz z osprzętem, w tym: armatu-
ra wodno-pianowa, linia szybkiego 
natarcia wodno-pianowego o dłu-
gości 60 mb, hydrauliczny sprzęt ra-
towniczy Holmatro (pompa hydrau-
liczna, nożyco-rozpieracz, węże hy-
drauliczne, zestaw stabilizacyjny, 
ręczna piła do szyb GLASMASTER), 
mechaniczny sprzęt ratowniczy (pi-
ła tarczowa elektryczna, pilarki spa-
linowe do drewna, piła łańcucho-

wa ratownicza, podnośnik ręczny 
HI-LIFT FRIST, motopompy: szlamo-
waWTX30X oraz pływająca NIAGA-
RA, podręczny sprzęt burzący (bo-
sak ciężki, kopacz, miotła, młot, sie-
kiera, sztychówka, widły, łom, łom 
wielofunkcyjny HOLIGAN, łopata), 
podręczny sprzęt gaśniczy (gaśni-
ce GP-6xABC, sito kominowe, tłumi-
ce, koce gaśnicze), sprzęt ODO (w 
tym aparaty powietrzne nadciśnie-
niowe, maski, sygnalizatory bez-
ruchu, zapasowe butle do apara-
tów), sprzęt oświetleniowy (maszt 
oświetleniowy LED,latarki LED Ex, 

szperacz pogorzeliskowy), agre-
gat prądotwórczy 5,5 KW; sprzęt 
ratownictwa medycznego: torba 
PSP R1, defibrylator AED, nosze ty-
pu deska. Podręczny sprzęt ratow-
nictwa chemicznego (sorbenty DA-
MOLIN i SYNTAN), sprzęt ratownic-
twa wodnego i lodowego: sanie lo-
dowe, suche skafandry ratowni-
cze, koło ratunkowe z zasobnikiem, 
rzutki ratownicze, megafon, liny, 
zestaw ABC (płetwy, półmaska nur-
kowa, fajka do oddychania); sprzęt 
ratownictwa wysokościowego-ase-
kuracyjny; sprzęt łączności; drabina 

wysuwna DW10, wyciągarka samo-
chodowa 8 ton z osprzętem.

Samochód GLM ŻUK (rok pro-
dukcji1994) wyposażony w armatu-
rę wodno-pianową z motopompą 
TOHARSU VC 72 AS, drabina, pod-
ręczny sprzęt gaśniczy, ratowni-
czy, burzący, oświetleniowy i łącz-
ności. Natomiast w remizie znajdu-
je się dodatkowy sprzęt: motopom-
py i pompy elektryczne wraz z wę-
żami W-110, W-75 i W-52 , kombine-
zony przeciwko osom i szerszeniom, 
sorbenty oraz wyposażenie osobiste 
strażaka.

 wyPoSAżenie oSP LuSzowiCe 

Założenie jednostki datuje się na 1913 r. Podczas zebrania wiejskiego ówczesny wójt 
zaproponował mieszkańcom stworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach, 

która będzie chronić ich i ich dobytku przed skutkami ognia.
- Na początku do straży zgłosiło się kilkunastu mężczyzn: Stefan Głowacz, Szczepan Głowacz, Le-

on Marcinkowski, Józef Dudek, Antoni Dudek, Józef Głowacz, Franciszek Kozub, Stanisław Niemczyk, 
Antoni Niemczyk, Piotr Niemczyk, Jan Obrok, Jan Sidełko, Jan Seweryn i Antoni Tyrański. 

- Założycielem OSP w Luszowicach był Stefan Głowacz. Został też pierwszym prezesem. Naczel-
nikiem był Szczepan Głowacz, a zastępcą naczelnika – Leon Marcinkowski.

- Ochotnicy nie mieli doświadczenia, nie posiadali umundurowania ani sprzętu. Dzięki pomo-
cy druhów z  Chrzanowa zostało zakupionych 14 mundurów, hełmów i pasów. Jednostka nie mia-
ła remizy, więc umundurowanie trzymano w domach a skromny sprzęt u jednego ze strażaków, 
w stodole. 

- W XX-leciu międzywojennym strażacy posiadali już skromną remizę, sztandar i podstawowe 
wyposażenie, m.in. ręczną pompę umieszczaną na wozie zaprzęgniętym w pożyczone konie. Do po-
żaru udawali się pieszo. Przez długi czas alarm był ogłaszany przy pomocy trąbki i dzwonka wiszą-
cego przy kapliczce. Dużo później - za pomocą ręcznej syreny. 

- Pierwszym sprzętem motorowym była motopompa niemiecka DKW-800, którą strażacy otrzy-
mali z demobilu po II wojnie światowej .

- Budowa remizy OSP w Luszowicach rozpoczęła się w latach 60. Budynek oddano do użytku 
we wrześniu 1973 r.

- 6 kwietnia 1992 r. formacja została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach jako 
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach.

- W 2000 r. w ręce druhów przekazano rozbudowaną i odnowioną strażnicę.
- 28 czerwca 2001 jednostkę włączono do KSRG.
- W 2013 r. OSP Luszowice świętowała jubileusz 100-lecia i  przekazanie fabrycznie nowego sa-

mochodu Mercedes Atego GBA 4,5/16 z zabudową firmy BOCAR. 
Źródło: Zarys Monograficzny OSP Luszowice, opracowany przez Wiesławę Molik-Bąk.

z hiStorii oSP LuSzowiCe

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 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 Du-
lowa, 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!

PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ osp Luszowice


