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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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Członkowie OSP w Płazie
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Świetnie wyszkoleni ludzie 
i dobry sprzęt to największe 
atuty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Płazie. Jednostka 
od ponad 90 lat niesie pomoc 
nie tylko mieszkańcom 
sołectwa .

Dziś w swoich szeregach skupia 
kilkadziesiąt osób. Spora ich część 
to zawodowi strażacy. Dają młodym 
dobrym przykład, dzielą się z nimi 
wiedzą i doświadczeniem. 

- OSP to dobre początki dla lu-
dzi chcących zawodowo związać się 
w przyszłości z pożarnictwem – mó-
wi Wawrzyniec Dybał, prezes zarzą-
du OSP Płaza.

Sam też jest strażakiem. Obec-
nie pracuje na terenie Olkusza. Choć 
godzenie zawodowych obowiązków 
z działalnością w OSP bywa często 
trudne, nie zamierza rezygnować. 
Zwłaszcza, że jednostka dynamicz-
nie się rozwija. Od 1997 roku nale-
ży do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, a w 2002 roku zo-
stała włączona do specjalnej kompa-
nii pompowej Krak. To dlatego, że 
specjalizuje się w usuwaniu zagrożeń 
związanych z powodziami i lokalny-
mi podtopieniami. Dysponuje spe-
cjalistycznym sprzętem, dzięki cze-
mu druhowie mogą skutecznie po-
magać nie tylko mieszkańcom gmi-
ny Chrzanów i powiatu chrzanow-
skiego. Działają w całej Małopolsce. 
Ze względu na bliskość Chrzanowa, 
gdzie mieści się Komenda Powiato-
wa PSP, gdy zawodowi strażacy jadą 
na akcję, OSP Płaza jest często wzy-
wana do zabezpieczenia terenu. 

- OSP Płaza  uczestniczy w wie-
lu akcjach. W ubiegłym roku wyjeż-
dżaliśmy aż 42 razy. W ciągu ostat-
nich kilkunastu lata nasza jednost-
ka brała dział w wielu dużych dzia-
łaniach. Wśród nich warto wymienić 
pożar zbiornika w Rafinerii Trzebi-
nia, cysterny z LPG w Chrzanowie, 
wytwórni dezodorantów w Chrza-
nowie, usuwanie skutków powodzi 
w 2010 roku, pożar klasztoru w Al-
werni i fabryki styropianu w Chrza-
nowie – wylicza Dominik Głogow-
ski, sekretarz OSP w Płazie.

W ubiegłym roku jednostka świę-
towała 90-lecie powstania. Z tej oka-
zji remizie nadano imię st. bryg. 
Stanisława Głogowskiego, byłe-
go Komendanta Powiatowego PSP 
w Chrzanowie. Jako młody adept po-
żarnictwa pierwsze kroki stawiał wła-
śnie w tej jednostce. Potem, już jako 
komendant, cały czas ją wspierał. 

Największe marzenie druhów z Pła-
zy to nowa remiza. Obecna siedziba 
mieści się w budynku przy ul. Poczto-
wej. Jest zbyt mała, jak na obecne po-
trzeby jednostki. Poza tym, w bezpo-
średnim sąsiedztwie znajduje się szko-
ła i domy. Gdy ochotnicy są wzywani 
na akcję, często mają kłopot, by wyje-
chać wąską uliczką na drogę główną. 
Bywa, że jest ona zastawiona autami. 

- Jeżeli chodzi o sprzęt, to nie ma-
my na co narzekać. Natomiast budo-
wa nowej remizy to pilna potrzeba. 
By myśleć o takiej inwestycji, naj-
pierw musimy jednak znaleźć odpo-
wiedni teren. Na razie go nie ma. Pro-
wadzone są starania przez burmistrza 
Chrzanowa, by go zakupić. Nigdy do-
tąd nie były one aż tak zaawasowane. 
Liczę, że uda się sfinalizować zakup, 
co będzie milowym krokiem w kie-
runku rozpoczęcia inwestycji – pod-
kreśla Wawrzyniec Dybał.

(EJB)

W każdej 
chwili 
gotowi 
do akcji

Zarząd: 
prezes – Wawrzyniec Dybał, 
wiceprezes – Marcin Jamrozik, 
naczelnik – Dawid Borodawko, 
zastępca naczelnika – Piotr Odrzywołek, sekretarz – Dominik Głogowski, 
skarbnik – Rafał Warzecha, 
gospodarz – Jerzy Wolski, 
członek zarządu – Marcin Głogowski, 
członek zarządu – Wiesław Grelak. 

Komisja rewizyjna: 
przewodniczący – Maciej Liszka, 
wiceprzewodniczący – Marcin Skinderowicz, 
sekretarz – Rafał Buła. 

Członkowie: Wawrzyniec Dybał, Marcin Jamrozik, Nadia Jamrozik, Ma-
teusz Jamrozik, Dawid Borodawko, Piotr Odrzywołek, Wojciech Odrzywo-
łek, Robert Odrzywołek, Krzysztof Matys, Dominik Głogowski, Marcin Gło-
gowski, Agata Głogowska, Rafał Warzecha, Danuta Warzecha, Jerzy Wolski, 
Wiesław Grelak, Katarzyna Grelak, Krzysztof Grelak, Maciej Liszka, Mar-
cin Skinderowicz, Kamil Skinderowicz, Olga Skinderowicz, Klaudia Ziajka, 
Krzysztof Buła, Rafał Buła, Paulina Buła, Damian Maj, Mateusz Kwadrans, 
Sebastian Staniszewski, Filip Czarny, Mateusz Kowalski, Kamil Pinczer, Mar-
cin Sroka, Mariusz Głogowski, Barbara Binięda, Wójcik Jakub, Kurnik Da-
mian, Tomasz Skalski, Dominika Dyba, Igor Dyba, Karol Bałys, Marian Do-
magała, Marcin Kapusta.

Członkowie wspierający: Mieczysław Staszczyk, Leszek Kowalski, Sta-
nisław Kopacz, Józef Bąk Zbigniew Klimek, Feliks Dujka, członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów „RELAX” w Płazie, Jolanta Mazgaj

Członkowie honorowi: Michał Chrząścik i  Bogdan Głogowski

 OSP Płaza twOrzą: 

Samochód GLM 8 Fiat Ducato, samo-
chód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 5/24. 
Gumowce „wodery”, gumowce spe-
cjalne, hełmy strażackie, buty strażac-
kie, kominiarki niepalne , latarki, pas 
strażacki, rękawice specjalne, ubra-
nie koszarowe, ubranie przeciwdesz-
czowe - „sztormiak”, ubranie specjal-
ne, sygnalizatory bezruchu, podpin-
ka linkowa, kombinezon pszczelar-
ski, aparaty powietrzne nadciśnienio-
we z butlami stalowymi, maski do apa-
ratów nadciśnieniowych, drabiny słup-
kowe (2 szt.), drabina wysuwana, kur-
tyna wodna, działko wodno-pianowe 
przewoźne - 2400 dm3/min, pływak , 

prądownice wodne proste, prądownica 
wodna typu TURBO, prądownica pia-
nowa - 8/15, siodełko wężowe, smo-
ki ssawne, stojak hydrantowy, szybkie 
natarcie wodno-pianowe, węże ssaw-
ne 110,75,52, węże tłoczne 110, 75, 
52 , wytwornica pianowa - 2/75, za-
sysacz liniowy, zbieracz, klucz do hy-
drantu nadziemnego, klucz do hydran-
tu podziemnego, bosak ciężki , kopacz, 
łom wielofunkcyjny, łopata, młot , no-
życe do drutu, siekiera, siekierołom, 
sztychówka, toporek strażacki, hooli-
gan, gaśnica GP-6x/ABC, hydronet-
ka plecakowa, tłumica, piła łańcucho-
wa - HUSQVARNA 365, piła łańcu-

chowa OLEO-MAC 965 HD, piła łań-
cuchowa SHINDAIWA I46S oraz piła 
łańcuchowa STIHL MS 461R, hydrau-
liczny sprzęt ratowniczy Holmatro, za-
wiesie pasowe, zblocze linowe rozbie-
ralne, szekla, pas do drzewa, pas trans-
portowy, hak do liny lub zblocza, mo-
topompa pływająca - 1200 dm3/min 
PP - 400/2 - NIAGARA 1, motopompa 
przenośna – 1600 dm3/min TOHAT-
SU, motopompa przenośna szlamo-
wa – 1100 dm3/min - ROBIN (1), mo-
topompa przenośna szlamowa – 1100 
dm3/min - ROBIN (2), motopompa 
przenośna szlamowa – 3600 dm3/min 
HONDA WT 40 X, motopompa prze-

nośna szlamowa – 400 dm3/min - BIA-
ŁOGON, pompa – 290 dm3/min elek-
tryczna – OMNIGENA, agregat prą-
dotwórczy przenośny – 2,6 kW 230V 
HONDA 2600, agregat prądotwórczy 
przenośny – 3 kW 230V HONDA, ra-
diotelefony, przedłużacz zwykły, re-
flektor - 1,5kW (3x500W), zestaw PSP 
- R1, nosze typu deska, szyny Crame-
ra, linka gospodarcza, mostek przejaz-
dowy, pachołek ostrzegawczy, rozpy-
lacz do neutralizatorów, rzutka ratow-
nicza, sprzęt ratownictwa wysokościo-
wego/asekuracyjny, szperacz pogorze-
liskowy, wyciągarka samochodowa 
elektryczna - 4,5 t - 38 m 

 wyPOSażenie OSP Płaza: 

Po pożarach w 1925 r. i styczniu 1926 r. w Płazie zapada decy-
zja o utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Pod koniec maja  
1926 r. zwołane zostaje zebranie osób chcących działać w jednost-

ce i wybrany jej zarząd. Pierwszym prezesem zostaje Stanisław Bąba, jego 
zastępcą Jan Ring, naczelnikiem - Tadeusz Kryniger, sekretarzem - Julian 
Kozikowski, a skarbnikiem - Stefan Błaszczyk. 

Lata 1927 – 1939 to działania mające na celu wybudowanie remizy, pozy-
skanie sprzętu i szkolenia strażaków. W 1929 r. powstaje również orkiestra dę-
ta, która działa do 1999 r. 

W roku 1939 OSP Płaza ma już lokum i prężnie się rozwija. W jej skład 
wchodzi również żeńska drużyna przeciwpożarowo-sanitarna oraz drużyna 
młodzieżowa. 

Po wojnie w 1945 r. OSP Płaza wznawia działalność. Prezesem zostaje An-
toni Kopacz a naczelnikiem Józef Głownia. W latach 1946-1947 ma miejsce re-
mont remizy, liczne naprawy i konserwacja sprzętu. Na akcje ochotnicy prze-
wożą go zaprzęgiem konnym, wypożyczanym od gospodarzy w Płazie. 

Na przestrzeni lat jednostka cały czas się zmienia. Pojawia się nowy sprzęt, 
remiza zostaje rozbudowana, a druhowie szkolą się i podnoszą kwalifikacje. 

W 1997 r. zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go.

W 2002 r. ma miejsce poświęcenie i przekazanie jednostce sztandaru oraz 
sprzętu do ratownictwa drogowego. 

W 2003 roku OSP w Płazie otrzymuje nowy samochód GLM 8 Fiat Ducato, 
a pięć lat później samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 5/24.

W 2015r. - dzięki staraniom zarządu OSP i przychylności władz lokalnych 
- udaje się wyremontować salę szkoleniową i salę operacyjną oraz wymienić 
drzwi w budynku.

W 2016 r. jednostka OSP Płaza obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Remi-
zie nadano im. st. bryg. Stanisława Głogowskiego.
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