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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!

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 

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! 
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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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4 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  



Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 udział w konkursach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

 ukończone kursy szkolenia z pierwszej pomocy.

4 5

Początki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP CZECHOWICE 

datowane są na lata 60-te XX wieku. Jedną z pewnych informacji jest to, 

że w 1971 roku członek MDP „Czechowice" Wiesław Glistak zginął 

w pożarze Rafinerii ropy naftowej biorąc udział w akcji gaśniczej. 

W kolejnych latach drużyna funkcjonowała w mniejszym lub większym 

stopniu, aczkolwiek zawsze w działalności jednostki byli obecni 

członkowie MDP. 

Obecna drużyna została „reaktywowana" w listopadzie 2019 roku po 

kilkuletniej nieobecności MDP przy OSP CZECHOWICE. Drużyna bierze 

udział w cotygodniowych zajęciach. 

Co wyróżnia drużynę? 

Aktualną drużynę wyróżnia przede wszystkim chęć zdobywania wiedzy 

oraz chęć niesienia pomocy, czego konsekwencją jest branie udziału 

druhów w wielu akcjach społecznych. 

ul. Barlickiego 24, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 661 875 394 

e-mail: biuro@ospczechowice.pl 
www.ospczechowice.pl 
Ilość członków: 20 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 7-17 lat 
Opiekun drużyny: Marcin Grądzki, Marcin Moniuszko, 

Sandra Kiełbas, Tymoteusz Chołda 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „CZECHOWICE” 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Członkowie MDP biorą udział w obozach oraz zawodach 

organizowanych na terenie powiatu jak i poza nim. Drużyna 

uczestniczyła m.in. w Memoriale Haliny Dzidówny, Mistrzostwach 

MDP w Sporcie Pożarniczym w Kukowie 

I miejsce w turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym 

i powiatowym.

6 7

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP „Dziedzice" 

istnieje od 2006 roku. Należą do niej dzieci w wieku od 6 do 18 lat. 

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? 

Organizacja zawodów na orientację. Młodzież z różnych jednostek 

podczas zawodów uczy się w ramach drużyn współpracy, a nie 

współzawodnictwa. Do udziału w zawodach zgłaszają się drużyny 

z kilkunastu powiatów. 

ul. Strażacka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 736 424 226 

e-mail: ospdziedzice@wp.pl 
Ilość członków: 21 osób: 5 dziewczyn i 16 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 6-18 lat 
Opiekun drużyny: Dawid Bąk 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „DZIEDZICE” 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 



Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Członkowie MDP biorą udział w obozach oraz zawodach 

organizowanych na terenie powiatu jak i poza nim. Drużyna 

uczestniczyła m.in. w Memoriale Haliny Dzidówny, Mistrzostwach 

MDP w Sporcie Pożarniczym w Kukowie 

I miejsce w turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym 

i powiatowym.

6 7

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP „Dziedzice" 

istnieje od 2006 roku. Należą do niej dzieci w wieku od 6 do 18 lat. 

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? 

Organizacja zawodów na orientację. Młodzież z różnych jednostek 

podczas zawodów uczy się w ramach drużyn współpracy, a nie 

współzawodnictwa. Do udziału w zawodach zgłaszają się drużyny 

z kilkunastu powiatów. 

ul. Strażacka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 736 424 226 

e-mail: ospdziedzice@wp.pl 
Ilość członków: 21 osób: 5 dziewczyn i 16 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 6-18 lat 
Opiekun drużyny: Dawid Bąk 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „DZIEDZICE” 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 



Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Pomimo krótkiego stażu jednostka MDP uczestniczyła w: 

OTWP – II miejsce w kategorii wiekowej 15 – 18 lat 

Memoriale Haliny Dzidówny w różnych kategoriach wiekowych - I, II, 

III miejsce w 2018 i 2019 roku 

Turnieju Siatkówki organizowanym przez KMDP Bielsko-Biała 

w 2019 roku 

Turnieju Piłki Nożnej Powiatu Bielskiego w 2019 roku 

udział w akcji charytatywnej – zbiórka nakrętek 

udział w challengu dla Wojtusia. 

Dzieci i młodzież z MDP biorą aktywny udział w uroczystościach 

jednostki: Dzień Strażaka, poświęcenie pojazdów, obchody Świąt 

Bożego Narodzenia i Bożego Ciała. Co roku z okazji Dnia Strażaka 

druhowie i druhny spełniający odpowiednie wymagania zostają 

odznaczeni złotą, srebrną lub brązową odznaką. 

8 9

Drużyna MDP Lipowiec powstała po rozłączeniu jednostki OSP Czechowice, 

która składała się z dwóch oddziałów: OSP Czechowice i OSP Lipowiec. 

Jednostka MDP Lipowiec istnieje dopiero 4 lata od 11.02.2017 roku. 

Początkowo drużyna liczyła 12 osób, ale bardzo szybko liczba członków 

zwiększała się i obecnie drużyna liczy 75 druhen i druhów. 

Co wyróżnia drużynę? 

Druhowie podczas zbiorek: uczą się musztry, poznają sprzęt strażacki, zasady 

jego działania oraz uczą się udzielania pierwszej pomocy. Biorą udział 

w manewrach medycznych prowadzonych przez Maltańską Służbę Medyczną, 

uczestniczą w ćwiczeniach i zawodach sportowych. Druhowie z drużyny 

wyjeżdżają co roku na obozy organizowane przez KMDP Powiatu Bielskiego. 

Opiekunowie organizują dla dzieci i młodzieży nocowanie na remizie połączone 

z pokazem filmowym i nocnym alarmem. Podczas zbiórek rozwijana jest 

współpraca ze środowiskiem lokalnym – biblioteką miejską. Prowadzone są 

spotkania z pracownikami biblioteki, na których dzieci biorą udział w zajęciach 

plastycznych, czytelniczych i rozwijających logiczne myślenie. W okresie 

świątecznym organizowane są zajęcia kulinarne, prowadzone przez druhny 

z naszego OSP. Dzieci biorące udział w tych zajęciach pieką ciasteczka, dekorują 

je i zabierają na świąteczny stół. 

ul. Zamkowa 74, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 696 443 571 

e-mail: rusekdariusz6@gmail.com 
Ilość członków: 75 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 5-18 lat 
Opiekun drużyny: Dariusz Rusek, Marcin Bielas, Bogdan Atraszkiewicz, 

Ewelina Brzuska, Mariusz Biesok, Edyta Biesok  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA LIPOWIEC
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 



Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Pomimo krótkiego stażu jednostka MDP uczestniczyła w: 

OTWP – II miejsce w kategorii wiekowej 15 – 18 lat 

Memoriale Haliny Dzidówny w różnych kategoriach wiekowych - I, II, 

III miejsce w 2018 i 2019 roku 

Turnieju Siatkówki organizowanym przez KMDP Bielsko-Biała 

w 2019 roku 

Turnieju Piłki Nożnej Powiatu Bielskiego w 2019 roku 

udział w akcji charytatywnej – zbiórka nakrętek 

udział w challengu dla Wojtusia. 

Dzieci i młodzież z MDP biorą aktywny udział w uroczystościach 

jednostki: Dzień Strażaka, poświęcenie pojazdów, obchody Świąt 

Bożego Narodzenia i Bożego Ciała. Co roku z okazji Dnia Strażaka 

druhowie i druhny spełniający odpowiednie wymagania zostają 

odznaczeni złotą, srebrną lub brązową odznaką. 

8 9

Drużyna MDP Lipowiec powstała po rozłączeniu jednostki OSP Czechowice, 

która składała się z dwóch oddziałów: OSP Czechowice i OSP Lipowiec. 

Jednostka MDP Lipowiec istnieje dopiero 4 lata od 11.02.2017 roku. 

Początkowo drużyna liczyła 12 osób, ale bardzo szybko liczba członków 

zwiększała się i obecnie drużyna liczy 75 druhen i druhów. 

Co wyróżnia drużynę? 

Druhowie podczas zbiorek: uczą się musztry, poznają sprzęt strażacki, zasady 

jego działania oraz uczą się udzielania pierwszej pomocy. Biorą udział 

w manewrach medycznych prowadzonych przez Maltańską Służbę Medyczną, 

uczestniczą w ćwiczeniach i zawodach sportowych. Druhowie z drużyny 

wyjeżdżają co roku na obozy organizowane przez KMDP Powiatu Bielskiego. 

Opiekunowie organizują dla dzieci i młodzieży nocowanie na remizie połączone 

z pokazem filmowym i nocnym alarmem. Podczas zbiórek rozwijana jest 

współpraca ze środowiskiem lokalnym – biblioteką miejską. Prowadzone są 

spotkania z pracownikami biblioteki, na których dzieci biorą udział w zajęciach 

plastycznych, czytelniczych i rozwijających logiczne myślenie. W okresie 

świątecznym organizowane są zajęcia kulinarne, prowadzone przez druhny 

z naszego OSP. Dzieci biorące udział w tych zajęciach pieką ciasteczka, dekorują 

je i zabierają na świąteczny stół. 

ul. Zamkowa 74, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 696 443 571 

e-mail: rusekdariusz6@gmail.com 
Ilość członków: 75 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 5-18 lat 
Opiekun drużyny: Dariusz Rusek, Marcin Bielas, Bogdan Atraszkiewicz, 

Ewelina Brzuska, Mariusz Biesok, Edyta Biesok  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA LIPOWIEC
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 



Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

W 2002 r. na stadionie w Jastrzębiu Zdroju - IX miejsce 

w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTiF 

W 2008 r. na stadionie sportowym Centralnej Szkoły Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie - II miejsce w Wojewódzkich 

Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTiF 

Czołowe miejsca (w pierwszej trójce) na powiatowych zawodach 

pożarniczych MDP 

W gminnych zawodach pożarniczych MDP jakie odbyły się w latach 

2001-2019 drużyna dwa razy uzyskała II miejsce, w pozostałych 

I miejsce 

I miejsce MDP na turnieju halowej piłki nożnej w Czańcu.

10 11

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w jednostce OSP w Bronowie powstała 

w latach 60-tych ubiegłego wieku i trwa aż do chwili obecnej. Formacja 

drużyny realizowana jest przez szkolenia druhów ze sprzętem strażackim, 

udział w zawodach sportowo-pożarniczych, obozach szkoleniowych jak 

również w wycieczkach krajoznawczych. Poziom wyszkolenia w drużynie 

rośnie z roku na rok. Początkowo drużyna szkoliła się i ćwiczyła w starej 

remizie jednostki, były to dość pracowite i wymagające szkolenia jednak jak 

na tamte czasy nie zgasiło to zapału młodych adeptów do kontynuacji 

dalszego uczestnictwa w straży. Obecnie warunki się diametralnie zmieniły 

(nowa remiza, samochody i sprzęt) co jeszcze bardziej przyciąga młodych 

adeptów. Należy podkreślić, że większość członków MDP przychodziło do 

remizy z ojcami - czynnymi strażakami, gdzie Ci ojcowie zaszczepili im 

„strażackiego bakcyla" i przez przynależenie do MDP dzieci zaczynają 

wdrażać się w działalność strażacką i pozostają jej wierni na długie lata. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jednostki stanowi kuźnię kadry druhów 

OSP. Do tej pory w skład Zarządu OSP wchodzą członkowie, którzy swoją 

przygodę z pożarnictwem zaczynali w latach 60-tych ubiegłego wieku, 

a większość członków czynnych wywodzi się z MDP. W początkowej fazie 

swej działalności w jej skład wchodzili tyko chłopcy, obecnie to się zmienia 

ponieważ zgłaszają się dziewczyny, które z wielkim zapałem uczestniczą 

w codziennym życiu straży. 

ul. Alojzego Czyża 12, 43-502 Bronów 
tel. 33 215 70 77 

e-mail: ospbronow998@wp.pl 
Ilość członków: 15 osób: 4 dziewczyny i 11 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 9-18 lat 
Opiekun drużyny: Krystian Zbijowski   

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRONOWIE Co wyróżnia drużynę? 

Członków drużyny wyróżnia ogromne zaangażowanie w przygotowanie się 

do wykonywanych czynności i walka sportowa co uwidacznia się 

w wynikach. W zawodach gminnych, które odbyły się w latach 2001-2019 

drużyna zajęła tylko dwa razy drugie miejsce, pozostałe zawody to miejsca 

pierwsze. Taka postawa wyróżnia członków podczas innych zawodów np. 

piłkarskich, memoriale H. Dzidy czy Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. To zaangażowanie, podejście do treningów i szkoleń miało 

przełożenie na tak wysokie osiągnięcia w zawodach szczebla gminnego, 

powiatowego i wojewódzkiego, gdzie dwukrotnie jednostka 

reprezentowała powiat bielski - każdy członek dołożył swoją cegiełkę by 

osiągnąć  tak  wysoki  poziom  wyszkolenia. 
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Członkowie MDP co roku uczestniczą w kursach i szkoleniach 

podnoszących ich kwalifikacje. Posiadają wyszkolenie Członków, 

Dowódców i Instruktorów MDP. Dzieci i Młodzież zrzeszona 

w Zabrzeskiej OSP od najmłodszych lat stopniowo awansuje 

w strukturach Drużyny od członka, aż po opiekunów Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki 

pożarnictwa, pierwszej pomocy oraz historię pożarnictwa i regionu. 

Zabrzeska młodzież licznie uczestniczy w zawodach, turniejach 

i konkursach zajmując wysoko klasyfikowane miejsca w różnych 

kategoriach wiekowych: 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – każdego szczebla w tym 

Finały Centralne 

Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Memoriał Haliny Dzidówny 

Konkurs Plastyczny OSP 

Liczne zawody sportowe w tym: piłka nożna, siatkowa, biegi 

przełajowe, tenis stołowy i inne.

1312

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zabrzegu powstała w 1973 r. 

Pierwotnie zajęcia były prowadzone w Zabrzeskiej Szkole Podstawowej 

w ramach Harcerskiej Drużyny Pożarniczej OSP w Zabrzegu, następnie 

zajęcia odbywały się w Nowej Remizie OSP (dawna Sokolnia/obecna 

siedziba jednostki) jako Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Zabrzeska 

młodzież zbiera się podczas cotygodniowych zbiórek w siedzibie jednostki, 

a w okresie wakacyjnym podczas całodniowych zajęć terenowych. Drużyna 

zrzesza nie tylko dzieci z Zabrzega, ale i z okolicznych miejscowości 

w sekcjach: dziecięcej (do 12 r. ż.), młodszej (do 16 r. ż.) i starszej. 

Co wyróżnia drużynę? 

Zabrzescy członkowie MDP angażują się w akcje społeczne takie jak: 

Sprzątanie Świata, Pomoc chorym i potrzebującym. Uczestniczą 

w oprawach liturgii Kościelnych, prowadzą pokazy dla dzieci i młodzieży 

w lokalnej szkole i przedszkolu z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa, 

współorganizują spotkanie ze Św. Mikołajem, Wiejski Turniej Siatkówki, 

Zabrzeski Rajd Rowerowy, Dzień Dziecka dla członków OSP i ich rodzin. 

Młodzież uczestniczy również w zajęciach na lokalnym basenie, sali 

gimnastycznej zabrzeskiej szkoły oraz sali ćwiczeń zorganizowanej przez 

Strażaków w remizie. 

ul. Tadeusza Gazdy 3, 43-516 Zabrzeg 
tel. 32 215 72 18 

e-mail: kontakt@ospzabrzeg.pl 
www.ospzabrzeg.pl 

Ilość członków: 16 dzieci: 6 dziewczyn i 10 chłopców 
Przedział wiekowy członków drużyny: 8-18 lat 

Opiekun drużyny: Błażej Londzin 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZABRZEGU
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

2018 rok:

I miejsce drużyny dziewcząt w Gminnych Zawodach Sportowo-

Pożarniczych 

I miejsce drużyny chłopców w kategorii 16-18 lat w Gminnych 

Zawodach  Sportowo-Pożarniczych 

2019 rok: 

II i III miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego (Amelia Rygiel 

i Zuzanna Nikiel) 

I miejsce w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej w dwóch kategoriach wiekowych (Adrian Zelek 

i  Mateusz  Czakoń) 

I miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej (Mateusz Czakoń) 

uczestnictwo w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego 

Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej  (Mateusz  Czakoń) 

I miejsce drużyny dziewcząt w Gminnych Zawodach Sportowo-

Pożarniczych 

II miejsce drużyny chłopców w Gminnych Zawodach Sportowo-

Pożarniczych 

I miejsce drużyny chłopców w kategorii 16-18 lat w Gminnych 

Zawodach  Sportowo-Pożarniczych. 

1514

Młodzieżowa drużyna pożarnicza została formalnie utworzona w 2001 roku 

z inicjatywy ówczesnego Prezesa Antoniego Filapka. Pierwszym 

opiekunem drużyny z ramienia Zarządu został Szymon Zygma. W kolejnych 

latach do pomocy dołączyła Anna Wizner oraz inni opiekunowie. Dzięki 

temu MDP w strukturach OSP Ligota działa nieprzerwanie do dziś. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy obecnie 32 osoby, w tym 15 

chłopców i 17 dziewczyn. Spotkania odbywają się raz na miesiąc i mają 

charakter integracyjno-dydaktyczny. Członkowie drużyny pogłębiają 

wiedzę z zakresu pożarnictwa i udzielania pierwszej pomocy. 

Co wyróżnia drużynę? 

Drużynę wyróżnia chęć zdobywania wiedzy co ma odzwierciedlenie 

w licznej reprezentacji na coroczne eliminacje do Ogólnopolskiego Turniej 

Wiedzy Pożarniczej. Reprezentacje chłopców i dziewcząt corocznie startują 

w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zdobywając czołowe 

miejsca. Członkowie drużyny uczestniczą w akcjach integracyjnych, tj. 

spotkania przy ognisku, wyjazdy na basen, rodzinny piknik z okazji Dnia 

Dziecka, budowa palmy wielkanocnej, warta przy Bożym Grobie, spotkanie 

ze św. Mikołajem oraz w zawodach sportowych, tj. turniej tenisa stołowego. 

Ponadto członkowie drużyny chętnie uczestniczą w pracach porządkowych 

w obrębie remizy. 

ul. Wapienicka 36, 43-518 Ligota 
tel. 32 214 23 16 

e-mail: mariusz.mrzyk@interia.pl 
Ilość członków: 32 osoby 

Przedział wiekowy członków drużyny: 7-18 lat 
Opiekun drużyny: Mariusz Mrzyk  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIGOCIE
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Mládežnícke hasičské družstvo pri DHZ CZECHOWICE vzniklo v 60. 

rokoch 20. storočia. Podľa jednej z prvých informácií v roku 1971 člen 

MHD Czechowice Wiesław Glistak zahynul pri požiari rafinérie ropy, keď 

sa zúčastňoval na hasičskej záchrannej akcii. V ďalších rokoch družstvo 

viac či menej fungovalo, no na činnosti jednotky sa vždy podieľali aj 

členovia MHD. 

Súčasné družstvo bolo „reaktivované" v novembri 2019 po 

niekoľkoročnom útlme družstva pri DHZ CZECHOWICE. Družstvo sa 

stretáva každý týždeň. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Aktuálne sa družstvo vyznačuje najmä ochotou získavať poznatky 

a poskytovať pomoc, a zúčastňuje sa na mnohých spoločenských 

akciách. 

ul. Barlickiego 24, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 661 875 394 

e-mail: biuro@ospczechowice.pl 
 www.ospczechowice.pl 

Počet členov: 20 osôb 
Vekové rozmedzie členov družstva: 7-17 rokov 

Vedúci družstva: Marcin Grądzki, Marcin Moniuszko, 
Sandra Kiełbas, Tymoteusz Chołda 

ODOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR „CZECHOWICE"
V CZECHOWICIACH-DZIEDZICIACH  

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:

 účasť v súťažiach Poľského turnaja hasičských vedomostí 

 absolvované kurzy výcviku poskytovania prvej pomoci.

16 17



Mládežnícke hasičské družstvo pri DHZ CZECHOWICE vzniklo v 60. 

rokoch 20. storočia. Podľa jednej z prvých informácií v roku 1971 člen 

MHD Czechowice Wiesław Glistak zahynul pri požiari rafinérie ropy, keď 

sa zúčastňoval na hasičskej záchrannej akcii. V ďalších rokoch družstvo 

viac či menej fungovalo, no na činnosti jednotky sa vždy podieľali aj 

členovia MHD. 

Súčasné družstvo bolo „reaktivované" v novembri 2019 po 

niekoľkoročnom útlme družstva pri DHZ CZECHOWICE. Družstvo sa 

stretáva každý týždeň. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Aktuálne sa družstvo vyznačuje najmä ochotou získavať poznatky 

a poskytovať pomoc, a zúčastňuje sa na mnohých spoločenských 

akciách. 

ul. Barlickiego 24, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 661 875 394 

e-mail: biuro@ospczechowice.pl 
 www.ospczechowice.pl 

Počet členov: 20 osôb 
Vekové rozmedzie členov družstva: 7-17 rokov 

Vedúci družstva: Marcin Grądzki, Marcin Moniuszko, 
Sandra Kiełbas, Tymoteusz Chołda 

ODOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR „CZECHOWICE"
V CZECHOWICIACH-DZIEDZICIACH  

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:

 účasť v súťažiach Poľského turnaja hasičských vedomostí 

 absolvované kurzy výcviku poskytovania prvej pomoci.

16 17



18

Mládežnícke hasičské družstvo pri DHZ Dziedzice vzniklo v roku 2006. 

Jeho členmi sú deti vo veku od 6 do 18 rokov. Družstvo sa pravidelne 

stretáva, pričom sa venuje rôznym témam ako prvá pomoc, 

protipožiarna bezpečnosť, bezpečnosť na ceste, hasičská technika, 

príprava na športové podujatia a Poľský turnaj hasičských vedomostí. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Organizáciou orientačných pretekov. Mládež z rôznych jednotiek sa 

počas pretekov učí spolupráci a nie súpereniu. Do pretekov sa prihlasujú 

družstvá z viac ako desiatich okresov. 

ul. Strażacka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 736 424 226 

e-mail: ospdziedzice@wp.pl 
Počet členov: 21 osôb: 5 dievčat a 16 chlapcov 
Vekové rozmedzie členov družstva: 6-18 rokov 

Vedúci družstva: Dawid Bąk  

ODOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR „DZIEDZICE” 
V CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

Členovia družstva sa zúčastňujú na táboroch a pretekoch 

organizovaných v okrese a mimo neho. Družstvo sa zúčastnilo napr. 

na Memoriáli Haliny Dzidówny či Majstrovstvách MHD v hasičskom 

športe v Kukówe. 

1. miesto na turnaji hasičských vedomostí na obecnej a okresnej 

úrovni. 

19
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Družstvo Lipowiec vzniklo po rozdelení jednotky DHZ Czechowice, ktorá 

pozostávala z dvoch oddielov: DHZ Czechowice a DHZ Lipowiec. Jednotka MHD 

Lipowiec existuje len 4 roky – od 11. 2. 2017. Spočiatku malo družstvo 12 osôb, 

ale veľmi rýchlo počet členov narastal a v súčasnosti má už 75 členov. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Členovia sa na stretnutiach venujú výcviku, spoznávajú hasičskú techniku a to, 

ako funguje, a zároveň sa učia poskytovať prvú pomoc. Absolvujú zdravotnícky 

výcvik, ktorý vedie Maltská zdravotnícka služba, a zúčastňujú sa aj na 

športových pretekoch. Členovia družstva chodia každý rok na tábory, ktoré 

organizuje Komisia MHD bielskeho okresu. Vedúci organizujú pre deti a mládež 

noc v zbrojnici spojenú s filmovými projekciami a nočným poplachom. Počas 

stretnutí členovia družstva budujú spoluprácu aj s miestnym spoločenstvom – 

mestskou knižnicou. Stretávajú sa s pracovníkmi knižnice a deti sa zúčastňujú 

na hodinách výtvarnej výchovy, čítania a rozvíjania logického myslenia. Vo 

vianočnom období majú členovia hodiny varenia, ktoré vedú členky nášho DHZ. 

Deti pečú koláče, zdobia ich a odnášajú si ich domov na štedrovečerný stôl. 

ul. Zamkowa 74, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 696 443 571 

e-mail: rusekdariusz6@gmail.com 
Počet členov: 75 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 5-18 rokov 
Vedúci družstva: Dariusz Rusek, Marcin Bielas, Bogdan Atraszkiewicz, 

Ewelina Brzuska, Mariusz Biesok, Edyta Biesok.   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LIPOWIEC 
V CZECHOWICIACH-DZIEDZICIACH  

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

Napriek pomerne krátkej existencii sa jednotka MHD zúčastnila na 

týchto podujatiach: 

Poľský turnaj hasičských vedomostí – 2. miesto vo vekovej kategórii 

15 – 18 rokov 

Memoriál Haliny Dzidówny v rôznych vekových kategóriách – 1., 2., 3. 

miesto v roku 2018 a 2019 

Volejbalový turnaj, ktorý organizovala Komisia MHD Bielsko-Biała v 

roku 2019 

Futbalový turnaj bielskeho okresu v roku 2019 

účasť na charitatívnej akcii – zbierka vrchnákov 

účasť na Challenge pre Wojtuśa.

Deti a mládež z MHD sa aktívne zúčastňuje na podujatiach svojej 

jednotky: Deň hasiča, posvätenie vozidiel, podujatia pri príležitosti 

vianočných sviatkov a Božieho Tela. Každý rok pri príležitosti Dňa hasiča 

sú členovia, ktorí spĺňajú náležité požiadavky, vyznamenaní zlatým, 

strieborným alebo bronzovým odznakom. 
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Družstvo Lipowiec vzniklo po rozdelení jednotky DHZ Czechowice, ktorá 

pozostávala z dvoch oddielov: DHZ Czechowice a DHZ Lipowiec. Jednotka MHD 

Lipowiec existuje len 4 roky – od 11. 2. 2017. Spočiatku malo družstvo 12 osôb, 

ale veľmi rýchlo počet členov narastal a v súčasnosti má už 75 členov. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Členovia sa na stretnutiach venujú výcviku, spoznávajú hasičskú techniku a to, 

ako funguje, a zároveň sa učia poskytovať prvú pomoc. Absolvujú zdravotnícky 

výcvik, ktorý vedie Maltská zdravotnícka služba, a zúčastňujú sa aj na 

športových pretekoch. Členovia družstva chodia každý rok na tábory, ktoré 

organizuje Komisia MHD bielskeho okresu. Vedúci organizujú pre deti a mládež 

noc v zbrojnici spojenú s filmovými projekciami a nočným poplachom. Počas 

stretnutí členovia družstva budujú spoluprácu aj s miestnym spoločenstvom – 

mestskou knižnicou. Stretávajú sa s pracovníkmi knižnice a deti sa zúčastňujú 

na hodinách výtvarnej výchovy, čítania a rozvíjania logického myslenia. Vo 

vianočnom období majú členovia hodiny varenia, ktoré vedú členky nášho DHZ. 

Deti pečú koláče, zdobia ich a odnášajú si ich domov na štedrovečerný stôl. 

ul. Zamkowa 74, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 696 443 571 

e-mail: rusekdariusz6@gmail.com 
Počet členov: 75 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 5-18 rokov 
Vedúci družstva: Dariusz Rusek, Marcin Bielas, Bogdan Atraszkiewicz, 

Ewelina Brzuska, Mariusz Biesok, Edyta Biesok.   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LIPOWIEC 
V CZECHOWICIACH-DZIEDZICIACH  

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 
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roku 2019 

Futbalový turnaj bielskeho okresu v roku 2019 

účasť na charitatívnej akcii – zbierka vrchnákov 

účasť na Challenge pre Wojtuśa.

Deti a mládež z MHD sa aktívne zúčastňuje na podujatiach svojej 

jednotky: Deň hasiča, posvätenie vozidiel, podujatia pri príležitosti 

vianočných sviatkov a Božieho Tela. Každý rok pri príležitosti Dňa hasiča 

sú členovia, ktorí spĺňajú náležité požiadavky, vyznamenaní zlatým, 

strieborným alebo bronzovým odznakom. 
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Mládežnícke hasičské družstvo v jednotke DHZ Bronów vzniklo v 60. rokoch 

minulého storočia a funguje dodnes. Súčasťou formácie družstva sú 

cvičenia s hasičskou technikou, účasť na športových a hasičských pretekoch, 

táboroch, ako aj na poznávacích vlastivedných výletoch. Úroveň vzdelania 

a pripravenosti družstva rastie z roka na rok. Spočiatku sa družstvo 

stretávalo a cvičilo v starej zbrojnici. Na tú dobu išlo o pomerne náročné 

cvičenia a školenia, no napriek tomu mladí adepti mali chuť pokračovať 

ďalej v dobrodružstve hasičskej služby. V súčasnosti sa podmienky 

diametrálne zmenili (nová zbrojnica, autá a technika), čo ešte viac láka 

mladých adeptov. Je potrebné zdôrazniť, že väčšina členov MHD prichádza 

do zbrojnice s otcami – aktívnymi hasičmi, keďže títo otcovia ich „nakazili" 

pozitívnym postojom k hasičskej službe. Vďaka tomu sa deti začínajú 

zapájať do hasičskej služby a ostávajú jej verní na dlhé roky. 

Mládežnícke hasičské družstvo tejto jednotky je najlepším zdrojom 

personálu DHZ. Doteraz sú súčasťou vedenia DHZ členovia, ktorí svoje 

dobrodružstvo s hasičskou službou začínali v 60. rokoch minulého storočia, 

a väčšina aktívnych členov tiež pochádza práve z MHD. V počiatočných 

rokoch boli členmi družstva len chlapci, no dnes sa to už mení, pretože sa 

prihlasujú aj dievčatá, ktoré sa s veľkým odhodlaním zúčastňujú na 

každodennom živote hasičskej jednotky. 

ul. Alojzego Czyża 12, 43-502 Bronów 
tel. 33 215 70 77 

e-mail: ospbronow998@wp.pl 
Počet členov: 15 osôb: 4 dievčatá a 11 chlapcov 
Vekové rozmedzie členov družstva: 9-18 rokov 

Vedúci družstva: Krystian Zbijowski 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BRONÓW 

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

V roku 2020 na štadióne v meste Jastrzębie Zdrój – 9. miesto na 

Krajských športových a hasičských pretekoch CTiF 

V roku 2008 na športovom štadióne Ústrednej štátnej školy 

hasičského zboru v Čenstochovej – 2. miesto na Krajských športových 

a hasičských pretekoch CTiF 

Popredné pódiové priečky na okresných hasičských pretekoch MHD 

V obecných hasičských pretekoch MHD, ktoré sa konali v rokoch 2001 

– 2019, družstvo dvakrát obsadilo 2. miesto, v ostatných ročníkoch 

vždy 1. miesto 

1. miesto MHD na turnaji v halovom futbale v obci Czaniec. 
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Čím sa družstvo vyznačuje? 

Členovia družstva sa vyznačujú obrovským odhodlaním pri plnení svojich 

povinností a športovým duchom, čo vidieť na výsledkoch. V obecných 

pretekoch, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2001 – 2019, družstvo obsadilo len 

dvakrát druhé miesto, v ostatných prípadoch vždy zvíťazilo. S rovnakou 

vervou sa členovia zapájali aj do iných súťaží ako napr. futbalový turnaj, 

memoriál H. Dzidy či Poľský turnaj hasičských vedomostí. Toto odhodlanie, 

prístup k tréningom a výcviku prispeli k výborným výsledkom v pretekoch 

na obecnej, okresnej a krajskej úrovni, kde jednotka dvakrát reprezentovala 

bielsky okres – každý člen priložil ruku k dielu, aby sa celý tím dostal takú na 

vysokú úroveň. 



22

Mládežnícke hasičské družstvo v jednotke DHZ Bronów vzniklo v 60. rokoch 
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Počet členov: 15 osôb: 4 dievčatá a 11 chlapcov 
Vekové rozmedzie členov družstva: 9-18 rokov 

Vedúci družstva: Krystian Zbijowski 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BRONÓW 

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

V roku 2020 na štadióne v meste Jastrzębie Zdrój – 9. miesto na 
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Čím sa družstvo vyznačuje? 

Členovia družstva sa vyznačujú obrovským odhodlaním pri plnení svojich 

povinností a športovým duchom, čo vidieť na výsledkoch. V obecných 
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

Členovia MHD sa každý rok zúčastňujú na kurzoch a školeniach, na 

ktorých si zvyšujú svoju kvalifikáciu. Absolvovali výcviky členov, 

veliteľov a inštruktorov MHD. Deti a mládež v DHZ Zabrzeg postupne od 

najmladšieho veku stúpa v štruktúrach družstva od pozície člena, až po 

vedúcich mládežníckeho hasičského družstva. Na stretnutiach sa 

členovia oboznamujú s tým, čo všetko prináša služba hasiča, ako 

poskytovať prvú pomoc a aká je história hasičov a tohto regiónu. 

Mládež sa vo veľkom počte zúčastňuje na pretekoch, turnajoch 

a súťažiach, pričom sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach 

v rôznych vekových kategóriách. 

Poľský turnaj hasičských vedomostí – na každej úrovni vrátane finále 

Športové a hasičské preteky 

Memoriál Haliny Dzidówny 

Výtvarná súťaž DHZ 

Rôzne športové súťaže vrátane futbalu, volejbalu, cezpoľného behu, 

stolného tenisu a pod. 

2524

Mládežnícke hasičské družstvo Zabrzeg vzniklo v roku 1973. Spočiatku sa 

členovia stretávali v rámci Skautského hasičského družstva DHZ Zabrzeg, 

následne už v novej zbrojnici DHZ (dávna Sokolovňa/súčasné sídlo 

jednotky) ako mládežnícke hasičské družstvo. Mládež sa stretáva každý 

týždeň v sídle jednotky a cez prázdniny na celodennom výcviku v teréne. 

Družstvo má vo svojich radoch nielen deti zo Zabrzegu, ale aj z okolitých 

obcí – v detskom (do 12 rokov), mladšom (do 16 rokov) aj staršom oddiele. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Členovia družstva sa angažujú v spoločenských akciách, ako napr.: 

Upratovanie sveta, Pomoc chorým a núdznym. Pomáhajú pri cirkevných 

liturgiách, pre deti a mládež v miestnej škole a škôlke organizujú ukážky 

z oblasti bezpečnosti a záchrannej služby, spoluorganizujú stretnutia so sv. 

Mikulášom, Dedinský volejbalový turnaj, Cyklistické preteky, Deň detí pre 

členov DHZ a ich rodiny. 

Mládež sa stretáva a športuje v miestnej plavárni, školskej telocvični, ale aj 

telocvični, ktorú hasiči vytvorili v zbrojnici. 

ul. Tadeusza Gazdy 3, 43-516 Zabrzeg 
tel. 32 215 72 18 

e-mail: kontakt@ospzabrzeg.pl 
stránka: www.ospzabrzeg.pl 

Počet členov: 16 detí – 6 dievčat a 10 chlapcov 
Vekové rozmedzie členov družstva: 8-18 rokov 

Vedúci družstva: Błażej Londzin  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ZABRZEG 



Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ZABRZEG 



Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

2018:

1. miesto, dievčenské družstvo, Obecné športové a hasičské preteky 

1. miesto, chlapčenské družstvo v kategórii 16 – 18 rokov, Obecné 

športové a hasičské preteky 

2019: 

2. a 3. miesto, okresný turnaji v stolnom tenise (Amelia Rygiel 

a Zuzanna Nikiel) 

1. miesto, obecné kolo, Poľský turnaj hasičských vedomostí v dvoch 

vekových kategóriách (Adrian Zelek i Mateusz Czakoń) 

1. miesto, okresné kolo, Poľský turnaj hasičských vedomostí 

(Mateusz Czakoń) 

účasť v krajskom kole Poľského turnaja hasičských vedomostí 

(Mateusz Czakoń) 

1. miesto, dievčenské družstvo, Obecné športové a hasičské preteky 

2. miesto, chlapčenské družstvo, Obecné športové a hasičské preteky 

1. miesto, chlapčenské družstvo, kategória 16-18 rokov, Obecné 

športové a hasičské preteky. 

2726

Mládežnícke hasičské družstvo formálne vzniklo v roku 2001 z iniciatívy 

vtedajšieho šéfa Antoniho Filapka. Prvým vedúcim družstva sa stal Szymon 

Zygma z vedenia. V ďalších rokoch sa pridala Anna Wizner a ďalší vedúci. 

Vďaka tomu MHD v štruktúrach DHZ Ligota dodnes funguje nepretržite. 

Mládežnícke hasičské družstvo tvorí v súčasnosti 32 osôb vrátane 15 

chlapcov a 17 dievčat. Členovia sa stretávajú raz za mesiac na integračných a 

didaktických hodinách. Členovia družstva si prehlbujú poznatky o hasičskej 

službe a poskytovaní prvej pomoci. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Družstvo sa vyznačuje ochotou získavať nové vedomosti, vďaka čomu sa 

početná reprezentácia zúčastňuje na každoročnej kvalifikácii na Poľský 

turnaj hasičských vedomostí. Reprezentácie chlapcov a dievčat sa každý rok 

zúčastňujú na Obecných športových a hasičských pretekoch, pričom 

získavajú popredné umiestnenia. Členovia družstva sa zapájajú do 

integračných podujatí, akými sú opekačky, návštevy plavárne, rodinné 

pikniky pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, stavanie veľkonočnej 

palmy, stráž pri Božom hrobe, stretnutia so sv. Mikulášom a športové 

podujatia, ako napr. turnaj v stolnom tenise. 

Okrem toho členovia družstva radi pomáhajú pri údržbe zbrojnice. 

ul. Wapienicka 36, 43-518 Ligota 
tel. 32 214 23 16 

e-mail: mariusz.mrzyk@interia.pl 
Počet členov: 32 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 7-18 rokov 
Vedúci družstva: Mariusz Mrzyk   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LIGOTA 



Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

2018:

1. miesto, dievčenské družstvo, Obecné športové a hasičské preteky 

1. miesto, chlapčenské družstvo v kategórii 16 – 18 rokov, Obecné 

športové a hasičské preteky 

2019: 

2. a 3. miesto, okresný turnaji v stolnom tenise (Amelia Rygiel 

a Zuzanna Nikiel) 

1. miesto, obecné kolo, Poľský turnaj hasičských vedomostí v dvoch 

vekových kategóriách (Adrian Zelek i Mateusz Czakoń) 

1. miesto, okresné kolo, Poľský turnaj hasičských vedomostí 

(Mateusz Czakoń) 

účasť v krajskom kole Poľského turnaja hasičských vedomostí 

(Mateusz Czakoń) 

1. miesto, dievčenské družstvo, Obecné športové a hasičské preteky 

2. miesto, chlapčenské družstvo, Obecné športové a hasičské preteky 

1. miesto, chlapčenské družstvo, kategória 16-18 rokov, Obecné 

športové a hasičské preteky. 
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Mládežnícke hasičské družstvo formálne vzniklo v roku 2001 z iniciatívy 

vtedajšieho šéfa Antoniho Filapka. Prvým vedúcim družstva sa stal Szymon 

Zygma z vedenia. V ďalších rokoch sa pridala Anna Wizner a ďalší vedúci. 

Vďaka tomu MHD v štruktúrach DHZ Ligota dodnes funguje nepretržite. 

Mládežnícke hasičské družstvo tvorí v súčasnosti 32 osôb vrátane 15 

chlapcov a 17 dievčat. Členovia sa stretávajú raz za mesiac na integračných a 

didaktických hodinách. Členovia družstva si prehlbujú poznatky o hasičskej 

službe a poskytovaní prvej pomoci. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Družstvo sa vyznačuje ochotou získavať nové vedomosti, vďaka čomu sa 

početná reprezentácia zúčastňuje na každoročnej kvalifikácii na Poľský 

turnaj hasičských vedomostí. Reprezentácie chlapcov a dievčat sa každý rok 

zúčastňujú na Obecných športových a hasičských pretekoch, pričom 

získavajú popredné umiestnenia. Členovia družstva sa zapájajú do 

integračných podujatí, akými sú opekačky, návštevy plavárne, rodinné 

pikniky pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, stavanie veľkonočnej 

palmy, stráž pri Božom hrobe, stretnutia so sv. Mikulášom a športové 

podujatia, ako napr. turnaj v stolnom tenise. 

Okrem toho členovia družstva radi pomáhajú pri údržbe zbrojnice. 

ul. Wapienicka 36, 43-518 Ligota 
tel. 32 214 23 16 

e-mail: mariusz.mrzyk@interia.pl 
Počet členov: 32 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 7-18 rokov 
Vedúci družstva: Mariusz Mrzyk   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LIGOTA 
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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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