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Nowy wóz OSP Przywory! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 1910 roku w 
Przyworach była tylko sikaw-
ka na podwoziu doczepiana do 
zaprzęgu konnego. Oficjalna 
data założenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej (Freiwillige 
Feuerwehr) w Przyworach 
(Przywor) to 1928 rok. Na pot-
wierdzenie tego faktu posia-
damy obraz namalowany na 
szkle. Siłą tej jednostki byli i 
są ludzie (mieszkańcy) zawsze 
gotowi by pomóc innym w 
potrzebie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzęt używany w 

tamtych czasach mógłby nie-
jednego dziś rozśmieszyć ale 
obecny prezes byłby zachwy-
cony gdyby mógł dzisiaj po-
zyskać jakikolwiek antyk stra-
żacki do naszej jednostki by 
stworzyć Izbę Pamięci. 

W Przyworach stacjo-
nował w garażu już samochód 
Robur pozyskany z wojska, 
Star25, Jelcz 004 oraz Star 
244.  

 W sobotę 13 listopa-
da w Przyworach odbyła się  
uroczystość poświęcenia no-
wonabytego do tutejszej 
jednostki OSP wozu strażac-
kiego marki IVECO. 

Dzięki przychylności 
Pana Wójta Zygmunta Cicho-
nia i Rady Gminy, a także 
wkładowi jaki dołączyli do 
zakupu tego samochodu sami 

strażacy można było spełnić 
nasze marzenie. Środki finan-
sowe na zakup gromadziliśmy 
przez cały rok, zbieraniem 
złomu od mieszkańców Przy-
wór, Miedzianej, Kątów Op., 
 a także dzięki hojności na-
szych sponsorów byliśmy w 
stanie uzbierać kwotę, która 
pokryła w znacznej części 
koszt samochodu 52.500 zł. 
Nasz  wóz wyposażony jest w 
zbiornik na wodę o po-
jemności 3000 litrów,  auto-
pompę, kabinę na 8 osobową 
załogę. Jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym. 

Uroczystość rozpo-
częła się złożeniem meldunku 
Zastępcy Komendanta Miejs-
kiego PSP w Opolu, bryg. 
Witoldowi Trojnarowi przez 
prowadzącego uroczystość 
Komendanta Gminnego Lud-
wika Janickiego. Następnym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
punktem było przywitanie 
zaproszonych gości m.in. Wój-
ta gminy Zygmunta Cichonia, 
radnych Gminy Tarnów Opol-
ski, Księdza Dziekana Józefa 
Kaczmarczyka, sponsorów, 
Sołtysa Przywór oraz Radę 
Sołecką. 

Po poświęceniu przez 
księdza wozu strażackiego 
Wójt wręczył kluczyki Naczel-
nikowi Marcinowi Kotula, a 
ten przekazał je kierowcy Wal-
demarowi Jaroszowi z życze-
niami bezawaryjnej pracy wo-
zu i utrzymywania go w ciąg-
łej gotowości bojowej. W dal-
szej części  były podziękowa-
nia  i życzenia  od zaproszo-
nych gości, a także podzięko-
wania prezesa OSP dla dar-
czyńców (mieszkańców Mie-
dzianej, Kątów Opolskich i 
Przywór), sponsorów oraz 

Wójta gminy i Radnych, 
którzy przyczynili się do 
zakupu samochodu ratowni-
czo-gaśniczego. 
Na uroczystość przybyli dru-
howie wraz z pocztami sztan-
darowymi z Kosorowic, Ra-
szowej, Tarnowa Opolskiego 
oraz z zaprzyjaźnionej jed-
nostki OSP Grudzice wraz z 
byłym Komendantem Rejono-
wym  PSP w Opolu st. bryg. 
Antonim Pilchem. 

W tym miejscu chcieliśmy 
za pośrednictwem Gazetki 
Gminnej  serdeczne podzięko-
wać naszym  sponsorom:  

 
- ZESPÓŁ „MARVEL", 
- ZAKŁAD USŁUG RE-

MONTOWO – BUDOWLA-
NYCH  „MALIK”, 

- P.U.H.  DYGA - JERZY  
DYGA, 

- SPÓŁDZIELNIA PRACY 
SUROWCÓW MINERAL-

NYCH, 
- PIOMAR SP.Z O.O, 
-NADLEŚNICTWO 

STRZELCE OPOLSKIE, 
- PAŃSTWOWE 

GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO OPOLE, 
- OPOL - SPAW S.C. 
ANDRZEJ WANAT, 

- SUCHANEK  JACEK, 
- AGGLONORD-

ADVANCED  QUALITY 
STONE; BERNADETTE  

KREUZ, 
- STOLL - WID, JÓZEF 

MIKA, 
- WRZECIONO GERARD  

i ELŻBIETA, 
- KUBOŃ MANFRED  

i TERESA, 
- BANK SPÓŁDZIELCZY 

W KRAPKOWICACH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieszkańcom którzy po-
darowali złom:   Banach Miro-
sław,  Cebula Grzegorz, Cebu-
la Jan, Czypek Alfred, Fajlert 
Alfred, Gabor Henryk, Golla 
Józef i Maria (Kąty Op. ul. 
Szkolna), Grel Gabriela (Kąty 
Op.), Kampa Czesław (Kąty 
Op.), Kołodziej Józef (Niem-
cy), Lysek Darek (Kąty Op.), 
Lysek Waldemar, Łaciak Ma-
riusz (Miedziana), Macha Ma-
rian, Mańczyk Maria, Mateja 
Dorota, Mika Ginter, Pancerz 
Teresa, Pasoń Fryderyk, Pie-
chaczek Alfons, Pisarek Bar-
bara, Suchanek Jacek, Szcze-
kala Małgorzata, Rataj Roman, 
Urban Lidia, Wenzel Róża, 
Wieszołek Norbert, Wróbel 
Krzysztof, Wrzeciono Roman, 
Żur Dorota. 

Dziękujemy radnym z 
Przywór: Henrykowi Gaboro-
wi i Grzegorzowi Cebula za 
osobiste zaangażowanie się w 
sprawę zakupu. 

Dziękujemy także wszyst-
kim strażakom, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili 
się do zakupu samochodu a 
także za wkład sił i poświę-
cenie czasu podczas wyposa-
żania w sprzęt gaśniczy.  
Chcielibyśmy jeszcze raz 
wszystkim serdecznie podzię-
kować, a my strażacy z OSP 
Przywory ofiarujemy wszyst-
kim mieszkańcom Przywór, 
 a także całej gminy naszą 
gotowość i poświęcenie w nie-
sieniu pomocy podczas poża-
rów, wypadków i klęsk żywio-
łowych. 
 Z okazji zbliżającego 
się Bożego Narodzenia życzy-
my wszystkim zdrowych, spo-
kojnych i wesołych Świąt oraz 
pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku 2011! 


