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Rota ślubowania 

członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił 

służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej 

ofiarną pracą w szeregach 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

przyczyniać się 

do ochrony życia i mienia jej Obywateli 

oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego 

przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. 

Ślubuję przestrzegać postanowień 

Statutu OSP i Regulaminu 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 

pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, 

wykonywać sumiennie polecenia przełożonych 

i być wzorem w przestrzeganiu zasad 

ochrony przeciwpożarowej." 

Prísaha člena 

mládežníckeho hasičského družstva  

„SĽUBUJEM – zo všetkých síl 

slúžiť našej vlasti – Poľskej republike – obetavou prácou 

v radoch mládežníckeho hasičského družstva, 

pričom budem prispievať k ochrane života a mena jej občanov 

a ich kultúrneho a materiálneho bohatstva pred požiarmi 

a inými živelnými pohromami. Sľubujem, 

že budem dodržiavať stanovy dobrovoľného hasičského zboru 

a pravidlá mládežníckeho hasičského družstva, 

rozširovať poznatky o činnosti hasičov, konať čestne, 

s vedomito plniť pokyny nadriadených a byť vzorom 

v dodržiavaní pravidiel protipožiarnej ochrany." 

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
„Dwujęzyczną książeczkę informacyjną o Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 
w Polsce" wierząc, że przyczyni się do usystematyzowania wiedzy 
i zachowania historii o MDP. 

W książeczce szczegółowo i w przystępny sposób opisane 
zostały drużyny MDP, krótkie historie ich działalności, zdjęcia 
i osiągnięcia drużyn oraz zawarte zostały dane teleadresowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Działanie to ma na celu ochronę 

i rozpropagowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. 
To właśnie w młodym pokoleniu strażaków ochotników jest przyszłość OSP w Polsce, 
zasadne jest inwestowanie w rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zdobywanie 
nowych umiejętności przez młodzież, uczestniczenie w kursach i szkoleniach 
spowoduje, że w przyszłości mieszkańcy obszaru LGR Bielska Kraina poszkodowani 
w różnych zdarzeniach, wypadkach itp. otrzymają profesjonalnie udzieloną przez 
druhów pomoc. 

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-promocyjny. Zrealizowana została 
w ramach mikroprojektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 oraz z budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 
Zachęcamy młodzież do wstąpienia w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych!

S veľkým potešením vám predkladáme túto „Dvojjazyčnú informačnú brožúru 
o mládežníckych hasičských družstvách fungujúcich pri dobrovoľných hasičských 
zboroch v Poľsku", pričom veríme, že publikácia prispeje k systematizácii poznatkov 
a vďaka nej sa podarí zaznamenať fungovanie mládežníckych hasičských družstiev. 

V brožúre sú podrobne a prístupnou formou charakterizované mládežnícke 
hasičské družstvá, a nájdete tu aj krátke informácie o ich pôsobení, fotografie a úspechy 
družstiev, pričom brožúra obsahuje aj kontaktné údaje na dobrovoľné hasičské zbory. 
Cieľom brožúry je prispieť k ochrane a osvete kultúrneho dedičstva pohraničnej poľsko-
slovenskej oblasti. Práve v mladej generácii dobrovoľných hasičov sa skrýva budúcnosť 
dobrovoľných hasičských zborov v Poľsku, v súvislosti s čím investície do mládežníckych 
hasičských družstiev sú viac ako potrebné. Vďaka tomu, že mládež nadobudne nové 
zručnosti a absolvuje kurzy a školenia, dokáže v budúcnosti poskytnúť profesio-nálnu 
pomoc obyvateľom oblasti LGR Bielska Kraina, ktorí utrpia pri nehodách a podobných 
udalostiach zranenia. 
Táto publikácia má informačno-osvetový charakter. Pripravená bola v rámci projektu 
s názvom „Na pohraničí kultúr – tradícia súťaženia", ktorý bol financovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom 
Euroregiónu Beskydy. 
Pozývame mládež, aby sa stala členom mládežníckych hasičských družstiev! 

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Člen prezídia vedenia Vojvodského oddelenia ZOSP RP

Riaditeľ Združenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Janusz Pierzyna 
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MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP) – komórka 

administracyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, powoływana 

w oparciu o Statut OSP przez Zarząd organizacji, który w tej sprawie 

podejmuje odpowiednią uchwałę. 

Przez ostatnich kilka lat popularność Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych ciągle rośnie. Młodzi ludzie, pełni ambicji oraz chęci do 

działania, aktywnie angażują się w niesienie pomocy poszkodowanym 

osobom. Z zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach oraz zawodach. 

Swoją postawą uświadamiają młodym i starszym członkom 

społeczności, jak ważna jest wiedza i chęć pomagania. 

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży 

działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz 

przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej 

członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Dolną 

granicę wieku wyznacza statut danej OSP. 

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom 

poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich 

członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie 

działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem 

problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności 

fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych 

i turystyki, podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony 

przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP, działalność 
1wolontarystyczna . 

Ważnymi aspektami funkcjonowania MDP w Polsce, jest: taktyka działań 

ratowniczo-gaśniczych, nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana 

pierwsza pomoc, sport pożarniczy (w tym CTIF), wychowanie 

obywatelskie, bank dobrych pomysłów oraz forum dyskusyjne. 

W Polsce jest 6738 MDP (dane z 2020 roku), które zrzeszają 86 715 dzieci 
2

i młodzieży (z czego 39% to dziewczęta) . 

1 https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce 
2 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  

MLÁDEŽNÍCKE HASIČSKÉ DRUŽSTVO – administratívny oddiel útvaru 

Dobrovoľného hasičského zboru, o ktorého vzniku rozhoduje na základe 

stanov DHZ vedenie organizácie, ktoré v tejto veci prijíma náležité 

uznesenie. 

Počas posledných niekoľkých rokov popularita mládežníckych 

hasičských družstiev neustále rastie. Mladí ľudia – plní ambícií a chuti sa 

aktívne činiť – sa zapájajú do pomoci zraneným osobám. Aktívne sa tiež 

zúčastňujú na stretnutiach a pretekoch. Svojím prístupom ukazujú 

mladým aj starším členom spoločnosti, aké dôležité sú vedomosti 

a ochota pomáhať. 

Mládežnícke hasičské družstvá (MHD) vznikajú s cieľom zaujať mládež 

činnosťou v prospech verejnosti spočívajúcej v zabezpečení 

protipožiarnej ochrany a pripraviť členov MHD na nezištnú službu 

v radoch DHZ. Jeho členmi môžu byť dievčatá a chlapci vo veku do 

18 rokov. Spodnú vekovú hranicu definujú stanovy daného DHZ. 

Mládežnícke hasičské družstvo má za úlohu venovať sa preventívnej 

osvetovej protipožiarnej činnosti informovaním verejnosti 

o dodržiavaní protipožiarnych predpisov; prehlbovať poznatky 

a zručnosti svojich členov v oblasti protipožiarnej ochrany; organizovať 

kultúrno-vzdelávacie podujatia a upriamovať pozornosť na proble-

matiku protipožiarnej ochrany; rozvíjať fyzickú kondíciu svojich členov 

prostredníctvom rôznych športových disciplín a turistiky; plniť úlohy, 

ktorých cieľom je protipožiarna ochrana, ochrana svojho družstva 
3

a materského DHZ; dobrovoľnícka činnosť . 

K dôležitým aspektom fungovania mládežníckych hasičských družstiev 

v Poľsku patrí taktika záchrannej a hasičskej činnosti, získavanie 

poznatkov o hasičskej technike, kvalifikovaná prvá pomoc, hasičský 

šport (vrátane CTIF), občianska výchova, banka dobrých nápadov 

a diskusné fórum. 

V Poľsku funguje 6738 mládežníckych hasičských družstiev (údaje z r. 

2020), ktorých členmi je 86 715 detí a mládeže (z čoho 39% predstavujú 
4dievčatá) . 

3 https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce 
4 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  
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3 https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce 
4 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  



Propozycja utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bestwinie została zgłoszona na Walnym Zebraniu 

Członków w 1965 r. Został wtedy powołany pierwszy opiekun MDP. 

Niestety pomimo inicjatywy nie udało się pozyskać członków. Drużyna 

zawiązała się dopiero w 1969 r. i początkowo w jej skład wchodziło 

12 chłopców. 

Aktualnie zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bestwinie odbywają się w budynku strażnicy. Zbiórki 

organizowane przez opiekuna MDP zawierają elementy nauki oraz 

zabawy. Dzieci oraz młodzież mają okazję zapoznać się ze szczegółami 

pracy strażaka, w tym z niezbędną wiedzą potrzebną do możliwości 

udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ramach zajęć organizowane 

są również zajęcia sportowe. 

Co wyróżnia drużynę? 

Z uwagi na specjalizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie 

w ratownictwie medycznym, opiekun MDP kładzie duży nacisk na 

znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy wśród członków 

MDP. Specjalistyczny sprzęt szkoleniowy pomaga w poszerzaniu wiedzy 

z tego zakresu wśród dzieci i młodzieży. 

43-512 Bestwina, ul. Kościelna 41 
tel. 886 321 571 

e-mail: ospbestwina@o2.pl 
www.facebook.com/OSP-Bestwina-747386872046400 

Ilość członków: 15 osób 
Przedział wiekowy członków drużyny: 11-17 lat 

Opiekun drużyny: Sebastian Lindert 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BESTWINIE

4 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 kurs „Bezpieczne życie" 

 kurs „Bezpieczny przejazd" 

 kurs dowódców MDP 

 kurs członków MDP 
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Pierwsze wzmianki o MDP Bestwinka zostały odnotowane w kronice 

w 1965 roku. Zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bestwince odbywają się w budynku strażnicy, ale 

także na placu ćwiczeń. Zbiórki organizowane przez opiekuna drużyny 

są prowadzone przez zabawę, co zachęca dzieci do czynnego 

uczestnictwa, a jednocześnie uczy wiedzy i umiejętności sportowo-

pożarniczych. Członkowie MDP zapoznają się z pracą strażaka, wiedzą 

potrzebną do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. MDP 

uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych w gminie. 

Co wyróżnia drużynę? 

Ogromna chęć zdobywania wiedzy i coraz większych umiejętności 

w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas zdarzeń losowych 

i wypadków komunikacyjnych. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BESTWINCE

43-512 Bestwinka, ul. Św. Floriana 15 
tel. 32 215 71 23 

e-mail: ospbestwinka@gmail.com 
www.osp-bestwinka.pl, https://www.facebook.com/ospbestwinka/ 

Ilość członków: 20 osób 
Przedział wiekowy członków drużyny: 10-18 lat 

Opiekun drużyny: Agnieszka Kowalczyk, Jacek Ryś 

7

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 udział w obozach szkoleniowych 
 ukończenie kursów: 

   - pierwsza pomoc
   - musztra
   - dowódca drużyny.
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Pierwsze wzmianki o istnieniu MDP Janowice w książce pamiątkowej 

znajdujemy w 1969 roku, kiedy to MDP zajęła 2 miejsce w rejonowych 

zawodach pożarniczych. Drużyna MDP istnieje prawie cały czas, 

w większych lub mniejszych ilościach osobowych. Drużyna spotyka się 

co tydzień na zajęciach w strażnicy i terenach rekreacyjnych, gdzie 

druhowie doskonalą swoje umiejętności pod opieką dwóch druhów: 

Andrzeja Wójcickiego i Sebastiana Sachera. W obecnym składzie 

działamy od 2015 roku. 

Co wyróżnia drużynę? 

Udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych 

przez ZOSP RP w którym młodzi druhowie zdobywają wiedzę, 

doświadczenie, umiejętności, które później jako członkowie czynni 

wykorzystują w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JANOWICACH

Janowice, ul. Janowicka 137, 43-512 Bestwina 
tel. 32 215 74 83 

e-mail: janowiceosp@gmail.com 
Ilość członków: 14 osób: 2 dziewczyny i 12 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 12-17 lat 
Opiekun drużyny: Andrzej Wójcicki 

9

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 ukończone kursy członków MDP, Dowódców MDP, kursy CTIF 
 2018 rok – IV miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych Powiatu 

Bielskiego w Szczyrku 
 2018 rok – II miejsce w Powiatowych zawodach piłki halowej 
 2019 rok – III miejsce druha MDP w Teście o Wiedzy Pożarniczej na 

szczeblu Powiatowym 
 2019 rok – I miejsce w Powiatowych zawodach siatkówki, grupa 

starsza 15-18 lat 
 2019 rok – II miejsce w Powiatowych zawodach siatkówki, grupa 

młodsza 10-14 lat 
 2020 rok – I i II miejsce w Powiatowych zawodach tenisa stołowego. 
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10 

Początek działalności MDP, prowadzonej aż po dzień dzisiejszy datuje 

się na rok 1968, kiedy naczelnik Antoni Głąb nawiązał współpracę ze 

Szkołą Podstawową w Kaniowie, gdzie pod opieką Wilhelma Budnioka 

rozpoczęła działanie drużyna harcerska o profilu pożarniczym 

im. Janusza Ligonia. W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej działającej 

przy OSP w Kaniowie, istnieje podział na grupę starszą oraz młodszą. 

Drużyna regularnie uczestniczy w zajęciach o różnorodnej tematyce 

takiej jak: pierwsza pomoc, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 

na drodze, sprzęt oraz wyposażenie pożarnicze, przygotowanie do 

zawodów sportowych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. 

Co wyróżnia drużynę? 

Drużynę wyróżnia aktywny udział z sukcesami w różnych zawodach 

sportowych jak turnieje piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, 

zawody sportowo pożarnicze gminne i powiatowe, a także 

w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ponadto drużyna liczy aż 

36 członków, co zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych MDP. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KANIOWIE

ul. Batalionów Chłopskich 36, 43-512 Kaniów 
tel. 32 215 73 76 

e-mail: ospkaniow@op.pl 
www.osp.kaniow.com.pl
Ilość członków: 36 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 7-18 lat 
Opiekun drużyny: Jarosław Bieroński 

11

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 regularne pierwsze miejsca w zawodach sportowo pożarniczych na 
szczeblu gminnym, w tym także w kategoriach musztry w kategorii 
10-16 lat 

 pierwsze miejsca w powiatowych zawodach w piłkę nożną w roku 
2019 

 regularne wysokie miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej na szczeblu gminnym oraz powiatowym.
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Návrh vytvoriť Mládežnícke hasičské družstvo Dobrovoľného 

hasičského zboru v Bestwine zaznel na valnom zhromaždení členov 

v roku 1965. Na ňom bol aj vymenovaný prvý vedúci MHD. Žiaľ, napriek 

iniciatíve a plánom sa nepodarilo získať prvých členov. Družstvo vzniklo 

až v roku 1969 a sprvoti ho tvorilo 12 chlapcov. 

V súčasnosti sa členovia Mládežníckeho hasičského družstva 

Dobrovoľného hasičského zboru v Bestwine stretávajú v budove 

hasičskej zbrojnice. Organizuje ich vedúci MHD, pričom členovia 

získavajú nové poznatky a venujú sa aj zábave. Deti a mládež majú 

možnosť oboznámiť sa so špecifikami práce hasiča, pričom si aj osvojujú 

poznatky nevyhnutné na to, aby sa mohli zúčastniť na záchranných 

a hasičských akciách. Náplňou stretnutí sú tiež športové súťaže. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Vzhľadom na špecializáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Bestwine 

na zdravotnícku záchrannú službu, vedúci MHD kladie dôraz na to, aby 

členovia ovládali základné pravidlá prvej pomoci. Špeciálne tréningové 

vybavenie pomáha deťom a mládeži, aby si tieto poznatky osvojili čo 

najlepšie. 

43-512 Bestwina, ul. Kościelna 41 
tel. 886 321 571 

e-mail: ospbestwina@o2.pl 
www.facebook.com/OSP-Bestwina-747386872046400 

Počet členov: 15 osôb 
Vekové rozmedzie členov družstva: 11-17 rokov 

Vedúci družstva: Sebastian Lindert 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V BESTWINE 

12 

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 bezpečný život 

 bezpečná jazda 

 kurz veliteľov MHD 

 kurz členov MHD.

13



Návrh vytvoriť Mládežnícke hasičské družstvo Dobrovoľného 

hasičského zboru v Bestwine zaznel na valnom zhromaždení členov 

v roku 1965. Na ňom bol aj vymenovaný prvý vedúci MHD. Žiaľ, napriek 

iniciatíve a plánom sa nepodarilo získať prvých členov. Družstvo vzniklo 

až v roku 1969 a sprvoti ho tvorilo 12 chlapcov. 

V súčasnosti sa členovia Mládežníckeho hasičského družstva 

Dobrovoľného hasičského zboru v Bestwine stretávajú v budove 

hasičskej zbrojnice. Organizuje ich vedúci MHD, pričom členovia 

získavajú nové poznatky a venujú sa aj zábave. Deti a mládež majú 

možnosť oboznámiť sa so špecifikami práce hasiča, pričom si aj osvojujú 

poznatky nevyhnutné na to, aby sa mohli zúčastniť na záchranných 

a hasičských akciách. Náplňou stretnutí sú tiež športové súťaže. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Vzhľadom na špecializáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Bestwine 

na zdravotnícku záchrannú službu, vedúci MHD kladie dôraz na to, aby 

členovia ovládali základné pravidlá prvej pomoci. Špeciálne tréningové 

vybavenie pomáha deťom a mládeži, aby si tieto poznatky osvojili čo 

najlepšie. 

43-512 Bestwina, ul. Kościelna 41 
tel. 886 321 571 

e-mail: ospbestwina@o2.pl 
www.facebook.com/OSP-Bestwina-747386872046400 

Počet členov: 15 osôb 
Vekové rozmedzie členov družstva: 11-17 rokov 

Vedúci družstva: Sebastian Lindert 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V BESTWINE 

12 

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 bezpečný život 

 bezpečná jazda 

 kurz veliteľov MHD 

 kurz členov MHD.

13



14 

Prvé zmienky o MHD Bestwinka sú zaznamenaná v kronike v roku 1965. 

Členovia Mládežníckeho hasičského družstva Dobrovoľného 

hasičského zboru v Bestwinke sa stretávajú v budove hasičskej 

zbrojnice, ale aj na cvičisku. Na týchto stretnutiach, ktoré organizuje 

vedúci družstva, nechýba zábava, vďaka čomu sa na nich aktívne 

zúčastňujú deti, ktoré sa môžu priučiť športovým a hasičským 

schopnostiam a získať nové poznatky. Členovia MHD sa oboznamujú 

s prácou hasiča a vedomosťami, ktoré potrebujú k účasti na záchranných 

a hasičských akciách. MHD sa zúčastňuje na športových a hasičských 

pretekoch vo svojej obci. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Obrovskou motiváciou nadobúdať poznatky a zdokonaľovať svoje 

schopnosti ako pomáhať zraneným v nepredvídateľných situáciách 

a cestných nehodách. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V BESTWINKE 

43-512 Bestwinka, ul. Św. Floriana 15 
tel. 32 215 71 23 

e-mail: ospbestwinka@gmail.com 
www.osp-bestwinka.pl, https://www.facebook.com/ospbestwinka/ 

Počet členov: 20 osôb 
Vekové rozmedzie členov družstva: 10-18 rokov 

Vedúci družstva: Agnieszka Kowalczyk, Jacek Ryś  

15

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 účasť na tréningových táboroch 
 absolvované kurzy: 

   - prvá pomoc 
   - výcvik 
   - veliteľ družstva. 
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Prvé zmienky o existencii MHD Janowice nájdeme v pamätnej knihe 

z roku 1969, keď MHD obsadilo 2. miesto v oblastných hasičských 

pretekoch. Družstvo existuje takmer po celú túto dobu, s väčším či 

menším počtom členov. Stretáva sa každý týždeň v hasičskej zbrojnici 

i v prírode, kde si členovia MHD zdokonaľujú svoje schopnosti pod 

dohľadom vedúcich – Andrzeja Wójcického a Sebastiana Sachera. 

V súčasnom zložení družstvo funguje od roku 2015. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Účasťou na tréningových a rekreačných táboroch, ktoré organizuje Zväz 

DHZ Poľskej republiky. Počas nich mladí členovia družstva získavajú 

poznatky, skúsenosti a schopnosti, ktoré neskôr ako aktívni členovia 

využijú pri záchranných a hasičských akciách. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V JANOWICIACH 

Janowice, ul. Janowicka 137, 43-512 Bestwina 
tel. 32 215 74 83 

e-mail: janowiceosp@gmail.com 
Počet členov: 14 osôb: 2 dievčatá a 12 chlapcov 
Vekové rozmedzie členov družstva: 12-17 rokov 

Vedúci družstva: Andrzej Wójcicki  

17

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 absolvované kurzy: členov MHD, veliteľov MHD, kurzy CTIF 
 2018 – 4. miesto na športových a hasičských pretekoch bielskeho 

okresu v Szczyrku 
 2018  – 2. miesto na Okresnej súťaži v halovom futbale 
 2019 – 3. miesto člena MHD v Teste hasičských vedomostí na 

okresnej úrovni 
 2019 – 1. miesto na Okresnej súťaži vo volejbale, staršia skupina 

15 – 18 rokov 
 2019 – 2. miesto na Okresnej súťaži vo volejbale, mladšia skupina 

10 – 14 rokov 
 2020 – 1. a 2. miesto na Okresnej súťaži v stolnom tenise. 
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Začiatok činnosti DHZ, ktorá neprerušene trvá až dodnes, sa datuje 

k roku 1968, keď náčelník Antoni Głąb nadviazal spoluprácu so 

Základnou školou v Kaniówe, kde pod dohľadom Wilhelma Budnioka 

vzniklo skautské družstvo Janusza Ligońa s hasičským zameraním. 

V Mládežníckom hasičskom družstve pri DHZ v Kaniówe sú členovia 

rozdelení na staršiu a mladšiu skupinu. Družstvo sa pravidelne stretáva, 

pričom sa venuje rôznym témam ako prvá pomoc, protipožiarna 

bezpečnosť, bezpečnosť na ceste, hasičská výbava, príprava na športové 

podujatia a Poľský turnaj hasičských vedomostí. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Družstvo sa vyznačuje aktívnou a úspešnou účasťou na rôznych 

športových pretekoch, ako napr. futbalové, volejbalové, stolnotenisové 

turnaje, obecné a okresné športové a hasičské preteky, ako aj Poľský 

turnaj hasičských vedomostí. Okrem toho má družstvo až 36 členov – 

týmto počtom sa diametrálne odlišuje od iných MHD. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V KANIÓWE 

ul. Batalionów Chłopskich 36, 43-512 Kaniów 
tel. 32 215 73 76 

e-mail: ospkaniow@op.pl 
www.osp.kaniow.com.pl/ 

Počet členov: 36 osôb 
Vekové rozmedzie členov družstva: 7-18 rokov 

Vedúci družstva: Jarosław Bieroński 

19

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 pravidelné prvé miesta v športových a hasičských pretekoch na 
obecnej úrovni vrátane výcviku v kategórii 10 – 16 rokov 

 prvé miesta na okresných súťažiach vo futbale v roku 2019 

 pravidelné vysoké umiestnenie na Poľskom turnaji hasičských 
vedomostí na obecnej a okresnej úrovni.
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„Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa”

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy 

„Na pohraničí kultúr – tradícia súťaženia” 

Projekt je financovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

a zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Euroregiónu Beskydy

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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