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Rys historyczny  
OSP w Przyworach 

 
Tak jak w nie jeden 

dzieñ Rzym zbudowano, tak 
równie¿ œwiêtuj¹ca swe 80-
lecie jednostka Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Przyworach 
nie powsta³a z dnia na dzieñ – 
wszystko zaczê³o siê ju¿ na 
pocz¹tku ubieg³ego stulecia… 

Na pocz¹tku (w 1910 
roku) by³a tylko sikawka na 
podwoziu czteroko³owym. 
Gospodarze na przemian do-
starczali koni do owego wozu, 
który obs³ugiwa³ w razie po-
¿aru nie tylko same Przywory, 
ale tak¿e K¹ty Op., Miedzianê 
i Grotowice. Na dŸwiêk tr¹bki 
do gaszenia po¿aru zobo-
wi¹zani byli siê zg³osiæ wszy-
scy doroœli mê¿czyŸni z miej-
scowoœci. Jednak mieszkañ-
com Przywór by³o to za ma³o - 
uznali, ¿e potrzebuj¹ skute-
czniejszej ochrony przeciw-
po¿arowej, a tak¹ zapewniæ im 
mo¿e tylko wyszkolona grupa 
ludzi. Z tak¹ inicjatyw¹ zg³o-
sili siê do w³adz powiatowych, 
które jej przyklasnê³y i wy-
znaczy³y na pierwszego 
Naczelnika Urbana Dygê. 
Jednostka formalnie wchodzi³a 
w sk³ad oddzia³u bojowego w 
Tarnowie Op. Remizê zaœ z 
tymczasowej na placu gmin-
nym, przeniesiono do tartaku – 
tam rozpoczê³y siê regularne 
æwiczenia… 

Sytuacja polityczna w 
1934r. (dojœcie do w³adzy 
NSDAP) narzuci³a zmiany       
i OSP. Zosta³a ona rozwi¹zana 
jako organizacja spo³eczna,     
a po narzuceniu nowego sta-
tutu zaczê³a funkcjonowaæ na 
nowy sposób, choæ w starym 
sk³adzie. Lata 1935-36 przy-
nios³y zmianê siedziby – na 
potrzeby stra¿y zaadaptowano 
budynek by³ej stajni, który 
notabene s³u¿y stra¿akom za 
remizê do dziœ - oraz pierwsz¹ 
motopompê na wyposa¿eniu. 
Rok 1938 to porzucenie tr¹bki 
jako sposobu alarmowania na 
rzecz syren rêcznych. 

Wojna okaza³a siê 
trudnym okresem dla OSP. 
Kobiety i m³odzie¿ musieli 
zast¹piæ mê¿czyzn powo³a-
nych do wojskowej s³u¿by. 
Wiele sprzêtu zaginê³o lub 
uleg³o dewastacji – mnóstwo 
wysi³ku stra¿aków wymaga³o 

skompletowanie tego najpo-
trzebniejszego. Wraz z zakoñ-
czeniem wojny i w³¹czeniem 
OSP w Przyworach w nowe 
struktury stra¿y w rejonie, 
rozpoczê³a siê te¿ dzia³alnoœæ 
kulturalna stra¿y – tworzono 
teatrzyki, organizowano zaba-
wy, a zyski przeznaczano na 
remont remizy i zakup sprzêtu. 

Du¿o zmian przyniós³ 
rok 1970 – jednostka otrzyma-
³a nowy sprzêt, w tym pier-
wszy samochód ciê¿arowy, 
który szybko przystosowano 
do celów gaœniczych. Na wóz 
gaœniczy z prawdziwego 
zdarzenia marki „Star” jedno-
stka czeka³a jeszcze 6 lat. Lata 
80’ to okres sukcesów przy-
worskich harcerzy w zawo-
dach po¿arniczych na szczeblu 
Hufca i krajowym. 

Niestety sukcesom, 
towarzyszy³y te¿ czasy z³ej 
passy. W latach 1989-1992 do 
dyspozycji stra¿acy mieli wy-
³¹cznie bryczkê konn¹, bo 
stary samochód trzeba by³o 
odstawiæ. Nowo otwart¹ œwiet-
licê nad remiz¹ trzeba by³o 
zamkn¹æ z braku mo¿liwoœci 
utrzymania. Ju¿ z nowym wo-
zem bojowym (niestety rów-
nie¿ przysparzaj¹cym ci¹g³ych 
k³opotów) uczestniczyli stra¿a-
cy m.in. w gaszeniu po¿aru 
lasu w Kotlarni. Czêsto inter-
wencje musia³y byæ te¿ zwi¹-
zane z podtopieniami, ze 
wzglêdu na po³o¿enie Przywór 
blisko Odry. Podczas szcze-
gólnie dotkliwych powodzi     
z lat 1985 i 1997 stra¿acy po-
magali w ewakuacji ludzi        
i zwierz¹t, zabezpieczali wa³y 
przeciwpowodziowe, drogi      
i mosty przed zniszczeniem – 
a po odst¹pieniu wody 
pomagali w usuwaniu skutków 
powodzi. 

W 2003 roku z okazji 
swego 75-lecia OSP zosta³a 
uhonorowana Z³otym Meda-
lem „Za Zas³ugi Dla Po¿ar-
nictwa”, a najwy¿sze odzna-
czenie ZOSP – Z³oty Znak 
Zwi¹zku OSP RP- otrzyma³ 
Ludwik Janicki – wieloletni 
prezes OSP Przywory i Ko-
mendant Gminny OSP. 

Choæ ostatnie lata nie-
stety nie wskazuj¹ na to, by 
k³opoty z wyposa¿eniem skoñ-
czy³y siê lada dzieñ, to stra-
¿acy z Przywór nie trac¹ entu-
zjazmu do swojej odpowie-

dzialnej pracy. Kszta³c¹ siê, 
dbaj¹ o swoj¹ remizê, staraj¹ 
siê o ci¹g³e doposa¿enie – wal-
cz¹ o to, by w sytuacji kry-
zysowej mogli zadzia³aæ pew-
nie i skutecznie jak zawsze.  

Obecnie OSP w Przy-
worach tworzy 46 cz³onków.  

W sk³ad zarz¹du wchodz¹: 
 

Prezes – Edward Drzyma³a 
Naczelnik – Marcin Kotula 
Sekretarz – Marcin Gabor 

Skarbnik – Marek Szczeka³a 
Gospodarz Obiektu – 

Sebastian Wolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urban Dyga – za³o¿yciel OSP Przywory

Wrêczenie sztandaru – 50-lecie 

60 lat OSP

Zawody w Raszowej – 1983r.


