KSIĄŻECZKA INFORMACYJNA
O MŁODZIEŻOWYCH
DRUŻYNACH POŻARNICZYCH
Z GMINY WILAMOWICE
INFORMAČNÁ BROŽÚRA
O MLÁDEŽNÍCKYCH
HASIČSKÝCH DRUŽSTVÁCH Z OBCE WILAMOWICE

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 20142020 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 poľskoslovenskej 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
Riaditeľ Združenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

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

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
wolontarystyczna1.
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
i młodzieży (z czego 39% to dziewczęta)2.
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https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce
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 problematiku protipožiarnej ochrany; rozvíjať fyzickú kondíciu svojich členov
prostredníctvom rôznych športových disciplín a turistiky; plniť úlohy,
ktorých cieľom je protipožiarna ochrana, ochrana svojho družstva
a materského DHZ; dobrovoľnícka činnosť3.
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
dievčatá)4.
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https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DANKOWICACH
ul. św. Wojciecha 8, 43-331 Dankowice
tel. 33 845 74 35
e-mail: ospdankowice@gmail.com
www.ospdankowice.pl
Ilość członków: liczba członków oscyluje w granicach 16-26 osób
Przedział wiekowy członków drużyny: 7-17 lat
Opiekun drużyny: Sylwia Kaczówka, Piotr Kozieł

MDP przy OSP w Dankowicach istnieje od maja 2003 roku. Przez lata
istnienia przez szeregi MDP przeszło wiele osób, które teraz są
członkami Grupy Operacyjno-Technicznej, członkami zarządu OSP oraz
biorą aktywny udział w działalności szkoleniowej na rzecz ochotniczego
pożarnictwa województwa śląskiego.
Spotkania drużyny odbywają się przynajmniej dwa razy w miesiącu. Na
zbiórkach opiekunowie starają się nauczyć druhów stosowania zdobytej
wiedzy w praktyce, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, szacunku
do siebie nawzajem, współpracy i dzielenia się zadaniami. Duży nacisk
jest kładziony na integrację zespołu i kreowanie właściwych postaw.
Co wyróżnia drużynę?
W naszej drużynie stawiany jest nacisk na świadomy rozwój i przygotowanie, nie tylko do bycia strażakiem ochotnikiem, ale także
człowiekiem z wartościami. Druhowie uczą się poprzez wspólną pracę.
Do jednych z zadań należy opieka nad sprzętem obozowym, który co rok
wymaga konserwacji i bieżących napraw. Najmłodsze dzieci w drużynie
mają 7 lat, najstarsi są w wieku 17 lat. Mimo dużej rozbieżności wiekowej
grupa jest bardzo zgrana i świetnie się dogaduje.
4

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:
członkowie MDP kończą sukcesywnie kolejne etapy szkoleń
organizowanych na miejscu i na Obozie MDP. Biorą udział
w zawodach i imprezach organizowanych przez Komisję MDP
Powiatu Bielskiego i inne organy ZOSP RP.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HECZNAROWICACH
ul. Krakowska 99, 43-330 Hecznarowice
tel. 602 423 875
e-mail: osp.hecznarowice@gmail.com
www.osp.hecznarowice.pl
Ilość członków: 25 osób
Przedział wiekowy członków drużyny: 10-16 lat
Opiekun drużyny: Krystian Wójcik

W 1974 roku przy OSP Hecznarowice powstała Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza. Początkowo była to młodzieżówka męska, niedługo później
powstała drużyna żeńska. Od wielu lat gromadzi młodych ludzi z pasją i chęcią
niesienia pomocy innym. Jej celem jest wychowanie młodzieży na najlepszych
wzorcach i pozyskanie przyszłych strażaków. Dlatego też OSP Hecznarowice
zachęca chłopców i dziewczyny do wstąpienia w jej szeregi. Obecnie do drużyny
należy 25 młodych adeptów pożarnictwa.
MDP odnosi wiele sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych zarówno na
szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Ważną częścią jej działalności jest
edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym. Cyklicznie organizowane są spotkania, różnego rodzaju
pokazy np. szkolenia psów ratowniczych, wyjazdy na basen, zajęcia na boisku
sportowym. Młodzi ludzie biorą też udział w akcjach charytatywnych. Jest to
bez wątpienia sukces młodych strażaków.
Co wyróżnia drużynę?
Nieprzerwane działanie i ciągłe rozwijanie nowych form aktywności.
Charyzmatyczna postawa oraz konsekwencja w dążeniu do wyznaczonych
celów. W ponad czterdziestoletniej tradycji Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
wychowała wielu doświadczonych strażaków zarówno zawodowych, jak
i ochotników, w tym działaczy Zarządu jednostki. Bierze też, jak wszyscy
strażacy, aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, kontynuując piękne
tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych.
6

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:
Powiatowe zawody sportowo pożarnicze Szczyrk 2018
- MDP DZIEWCZYNY – V m-ce
- MDP CHŁOPCY – VII m-ce
Gminne zawody sportowo pożarnicze 2018
- MDP DZIEWCZYNY – I m-ce
- MDP CHŁOPCY – II m-ce
w 2017 r. dowódca MDP OSP Hecznarowice Martyna Wójcik została
laureatką Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom" i uczestniczyła w turnieju wojewódzkim
otrzymując wyróżnienie.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PISARZOWICACH
ul. św. Floriana 24, 43-332 Pisarzowice
e-mail: osppisarzowice@poczta.onet.pl
Ilość członków: 30 osób
Przedział wiekowy członków drużyny: 10-18 lat
Opiekun drużyny: Mateusz Olma

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza powstała w skutek chęci
przynależności do OSP młodych ludzi nie mogących brać udziału
w akcjach ratowniczych ze względu na wiek oraz w związku z brakiem
odpowiednich kursów, które można rozpocząć mając skończone
minimum 18 lat. Młode osoby bardzo chętnie biorą udział w różnego
rodzaju uroczystościach strażackich, kościelnych oraz państwowych.
Uczestnicząc w szkoleniach i pogadankach zdobywają wiedzę
niezbędną w dalszej karierze strażackiej. Wiele z tych osób wiąże swoją
karierę zawodową właśnie z Państwową Strażą Pożarniczą, czy też
z innymi służbami mundurowymi.
Młodzież MDP w Pisarzowicach na zbiórkach podnosi wiedzę z tematyki
pożarniczej oraz wiedzę z pierwszej pomocy. Organizowane są zajęcia
na hali sportowej. Drużyna z zaangażowaniem przygotowuje się
również do zawodów strażackich.
Co wyróżnia drużynę?
W drużynie jest więcej dziewczyn niż chłopaków. Mimo różnicy
wiekowej każdy znajduje coś dla siebie, a starsi pomagają młodszym.
Chęć pomocy drugiemu człowiekowi, możliwość spotkań się
z rówieśnikami na zbiórkach. Rozwijają się w młodym człowieku
instynkty pomocy i współczucia osobie poszkodowanej czy też
zagrożonej w czasie życia codziennego.
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:
uczestniczenie w obozach strażackich oraz w zawodach CTIF i turnieju
wiedzy pożarniczej
kurs dowódcy MDP
kurs członka MDP.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ WSI
ul. Dolna 2, 43-330 Stara Wieś
tel. 33 845 71 60
e-mail: poczta@ospstarawies.pl
www.ospstarawies.pl
Ilość członków: 30 osób
Przedział wiekowy członków drużyny: 10-17 lat
Opiekun drużyny: Stanisław Nycz

Istnienie MDP przy OSP Stara Wieś datowane jest od końca lat 70-tych.
Istotny czynnik do jej zawiązania miał pożar domu w pobliżu szkoły
i strażnicy, który pomogli opanować uwcześni uczniowie.
Drużyna MDP z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi jest naturalną
„szkołą" przygotowującą przyszłych czynnych członków jednostki.
W skład drużyny wchodzi liczna grupa chłopięca, a od niedawna również
dziewczęca.
Co wyróżnia drużynę?
Zaangażowanie i dyscyplina w duchu strażackim. Wysokie lokaty
w zawodach sportowych.
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:
od wielu lat drużyna odnosi sukcesy w zawodach sportowo pożarniczych w gminie Wilamowice. Na szczeblu powiatowym tychże
zawodów od ponad 20 lat jest w ścisłej czołówce.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILAMOWICACH
ul. Jana III Sobieskiego 4, 43-330 Wilamowice
tel. 605 918 543
e-mail: osp.wilamowice@wp.pl
www.ospwilamowice.pl
Ilość członków: 12 osób
Przedział wiekowy członków drużyny: 10-16 lat
Opiekun drużyny: Joanna Wójcik, Janusz Kopytko

Młodzieżowa drużyna przy OSP Wilamowice funkcjonuje od 1996 roku.
W tym okresie udało się wychować wielu późniejszych członków OSP
Wilamowice, którzy zasilili grupę operacyjno-techniczną jednostki.
Członkowie MDP przy OSP Wilamowice w czasie zbiórek szkolą się by
w przyszłości stać się pełnowartościowymi członkami jednostki
operacyjno- technicznej OSP Wilamowice oraz zdobywają umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W okresie zimowym jeżdżą na
basen oraz mają zajęcia na sali gimnastycznej.
Co wyróżnia drużynę?
W ostatnim czasie na wyróżnienie zasługuje fakt, że większą ilość
członków MDP OSP Wilamowice stanowiły dziewczyny.
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:
MDP chłopcy
- I miejsce Zawody sportowo-pożarnicze grupa chłopców 2006 rok
- I miejsce w Powiatowych zawodach pływackich- grupa chłopców
Kozy2008
MDP dziewczyny
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2012 rok
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2013 rok
- II miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2014 rok
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2015 rok
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2016 rok
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze - MUSZTRA- 2012 rok
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze - MUSZTRA- 2014 rok
- I miejsce Gminne zawody sportowo-pożarnicze - MUSZTRA- 2016 rok
- MDP dziewczyny z OSP Wilamowice poczynając od roku 2012 przez
kolejne 4 lata były zdobywczyniami I miejsca w konkurencji MUSZTRY
na zawodach powiatowych.
- I miejsce Porąbka 2012
- I miejsce Szczyrk 2014
- I miejsce Szczyrk 2016
MDP wzięło także udział w Turnieju Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych organizowanym przez PZ6 Brzeszcze gdzie zajęło
wysokie 2 miejsce - Brzeszcze 2016 rok.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR DANKOWICE
ul. św. Wojciecha 8, 43-331 Dankowice
tel. 33 845 74 35
e-mail: ospdankowice@gmail.com
stránka: http://ospdankowice.pl/
Počet členov: počet členov sa pohybuje medzi 16-26 osôb
Vekové rozmedzie členov družstva: 7-17 rokov
Vedúci družstva: Sylwia Kaczówka, Piotr Kozieł

MHD pri DHZ Dankowice funguje od mája 2003. Za tie roky prešlo
družstvom mnoho osôb, ktoré sú dnes členmi Operatívno-technickej
skupiny alebo vedenia DHZ a aktívne sa zúčastňujú na výcviku pre
dobrovoľných hasičov zo sliezskeho vojvodstva.
Stretnutia družstva sa konajú minimálne dvakrát za mesiac. Vedúci na
nich učia členov uplatňovať získané poznatky v praxi, postarať sa o svoju
bezpečnosť a bezpečnosť iných, učia ich navzájom sa rešpektovať,
spolupracovať a podeliť sa o úlohy. Veľký dôraz kladú na integráciu tímu
a osvojovanie si správnych postojov.
Čím sa družstvo vyznačuje?
V našom družstve kladieme dôraz na uvedomelý rozvoj a prípravu – a to
nielen v rámci povolania dobrovoľného hasiča, ale pri výchove človeka
so správnymi hodnotami. Členovia sa učia prostredníctvom spoločnej
práce. Jednou z úloh je starostlivosť o hasičskú techniku, ktorá si
každoročne vyžaduje opravu a údržbu. Najmladšie deti v družstve majú
7 rokov, najstarší členovia majú 17 rokov. Napriek veľkému vekovému
rozpätiu je skupina zohratá a skvele si rozumie.
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:
členovia družstva postupne absolvujú jednotlivé etapy výcviku, ktoré
prebiehajú na mieste a v tábore MHD. Zúčastňujú sa na pretekoch
a podujatiach, ktoré organizuje Komisia MHD bielskeho okresu
a ďalšie orgány Zväzu DHZ Poľskej republiky.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR HECZNAROWICE
ul. Krakowska 99, 43-330 Hecznarowice
tel. 602 423 875
e-mail: osp.hecznarowice@gmail.com
stránka: www.osp.hecznarowice.pl
Počet členov: 25 osôb
Vekové rozmedzie členov družstva: 10-16 rokov
Vedúci družstva: Krystian Wójcik

Mládežnícke hasičské družstvo vzniklo v roku 1974 pri DHZ Hecznarowice.
Spočiatku išlo o mužskú skupinu, onedlho vzniklo aj ženské družstvo. MHD už
dlhé roky láka mladých ľudí, ktorých spája odhodlanie a chuť pomáhať iným.
Družstvo si kladie za cieľ vychovávať mládež podľa najlepšieho príkladu a týmto
spôsobom získať budúcich hasičov. Preto tiež DHZ Hecznarowice pozýva
chlapcov a dievčatá, aby vstúpili do jeho radov. V súčasnosti je členom družstva
25 mladých adeptov hasičskej služby.
Družstvo zaznamenáva veľa úspechov v športových a hasičských súťažiach na
obecnej, ako aj okresnej úrovni. Dôležitou súčasťou jeho aktivít je vzdelávanie
o protipožiarnej ochrane a poskytovaní prvej pomoci zraneným. Družstvo
cyklicky organizuje stretnutia, ukážky rôzneho druhu, napr. výcvik
záchranárskych psov, návštevu plavárne či tréning na športovom ihrisku.
Mládež sa tiež zúčastňuje na charitatívnych akciách. Bezpochyby ide o úspech
mladých hasičov.
Čím sa družstvo vyznačuje?
Nepretržitou činnosťou a neustálym rozvíjaním nových foriem aktivít.
Charizmatickým postojom a dôslednosťou pri napĺňaní stanovených cieľov.
Počas svojej vyše štyridsaťročnej tradície vychovalo mládežnícke hasičské
družstvo mnoho skúsených hasičov, a to ako profesionálov, tak aj
dobrovoľníkov vrátane členov vedenia útvarov. Aktívne sa zúčastňuje – ako
všetci hasiči – na živote miestneho spoločenstva, pričom pokračuje v krásnych
tradíciách dobrovoľných hasičských zborov.
16

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:
Okresné športové a hasičské preteky, Szczyrk 2018
- MHD DIEVČATÁ – 5. miesto
- MHD CHLAPCI – 7. miesto
Obecné športové a hasičské preteky 2018
- MHD DIEVČATÁ – 1. miesto
- MHD CHLAPCI – 2. miesto
v roku 2017 veliteľka MHD DHZ Hecznarowicze Martyna Wójcik
vyhrala Okresný turnaj hasičských vedomostí „Mládež zabraňuje
požiarom" a zúčastnila sa na krajskom kole, pričom získala špeciálne
ocenenie.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR PISARZOWICE
ul. św. Floriana 24, 43-332 Pisarzowice
e-mail: osppisarzowice@poczta.onet.pl
Počet členov: 30 osôb
Vekové rozmedzie členov družstva: 10-18 rokov
Vedúci družstva: Mateusz Olma

Mládežnícke hasičské družstvo vzniklo vďaka tomu, že mladí ľudia chceli
byť súčasťou DHZ, no zároveň sa nemohli zúčastňovať na záchranných
akciách vzhľadom na svoj vek, ale tiež z toho dôvodu, že neabsolvovali
potrebné kurzy, na ktoré sa môžu prihlásiť až po dovŕšení veku 18 rokov.
Mladí členovia sa veľmi radi zúčastňujú na rozličných hasičských,
cirkevných a štátnych podujatiach. Na cvičeniach, výcvikoch a besedách
získavajú potrebné poznatky pre svoju ďalšiu hasičskú kariéru. Mnohí
z nich vidia svoju profesionálnu kariéru práve v štátnom Hasičskom
zbore, prípadne v inej uniformovanej službe.
Mládež MHD Pisarzowice získava na stretnutiach nové poznatky
o hasičskej službe a poskytovaní prvej pomoci. Stretnutia sa konajú
v športovej hale. Družstvo sa tiež húževnato pripravuje na hasičské
preteky.
Čím sa družstvo vyznačuje?
V družstve je viac dievčat ako chlapcov. Napriek vekovému rozdielu si
každý nájde niečo pre seba, pričom starší pomáhajú mladším. Družstvo
sa vyznačuje ochotou pomáhať druhým a možnosťou stretnutí
s rovesníkmi. V mladom človeku sa rozvíjajú inštinkty pomoci a súcitu
voči zraneným či ohrozeným v každodennom živote.
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:
účasť na hasičských táboroch a pretekoch CTIF a na turnaji hasičských
vedomostí
kurz veliteľov MHD
kurz členov MHD.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR STARA WIEŚ
ul. Dolna 2, 43-330 Stara Wieś
tel. 33 845 71 60
e-mail: poczta@ospstarawies.pl
www.ospstarawies.pl
Počet členov: 30 osôb
Vekové rozmedzie členov družstva: 10-17 rokov
Vedúci družstva: Stanisław Nycz

MHD pri DHZ Stara Wieś pôsobí od konca 70. rokov. K vzniku družstva
prispel požiar domu v blízkosti školy a zbrojnice, ktorý pomohli dostať
pod kontrolu vtedajší žiaci.
Družstvo z Dobrovoľného hasičského zboru Stara Wieś je „školou",
ktorá pripravuje budúcich aktívnych členov svojej jednotky. Súčasťou
družstva je početná chlapčenská, a odnedávna aj dievčenská skupina.
Čím sa družstvo vyznačuje?
Angažovanosťou a disciplínou v hasičskou duchu; vysokými
umiestneniami v športových pretekoch.
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:
už dlhé roky družstvo zaznamenáva úspechy v športových a hasičských pretekoch v obci Wilamowice. Na okresnej úrovni týchto
pretekov sa už vyše 20 rokov drží v úzkej špičke.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR WILAMOWICE
ul. Jana III Sobieskiego 4, 43-330 Wilamowice
tel. 605 918 543
e-mail: osp.wilamowice@wp.pl
www.ospwilamowice.pl
Počet členov: 12 osôb
Vekové rozmedzie členov družstva: 10-16 rokov
Vedúci družstva: Joanna Wójcik, Janusz Kopytko

Mládežnícke družstvo pri DHZ Wilamowice funguje od roku 1996. Za
tento čas sa mu podarilo vychovať veľa neskorších členov DHZ
Wilamowice, ktorí posilnili operatívno-technickú skupinu jednotky.
Členovia družstva pri DHZ Wilamowice sa počas stretnutí vzdelávajú,
aby sa v budúcnosti mohli stať plnohodnotnými členmi operatívnotechnickej jednotky DHZ Wilamowice, a osvojujú si poskytovanie prvej
pomoci. V zimnom období chodievajú na plaváreň a cvičia v telocvični.
Čím sa družstvo vyznačuje?
V poslednom čase za zmienku stojí fakt, že väčšiu časť členov MHD DHZ
Wilamowice tvoria dievčatá.
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:
MHD chlapci
- 1. miesto, Športové a hasičské preteky, skupina chlapcov, 2006
- 1. miesto, Okresné plavecké preteky, skupina chlapcov Kozy, 2008
MHD dievčatá
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, 2012
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, 2013
2. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, 2014
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, 2015
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, 2016
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, VÝCVIK, 2012
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, VÝCVIK, 2014
1. miesto, Obecné športové a hasičské preteky, VÝCVIK, 2016
- MHD dievčatá z DHZ Wilamowice od roku 2012 a počas ďalších
4 rokov vyhrali 1. miesto v súťaži VÝCVIK na okresných pretekoch.
- 1. miesto, Porąbka, 2012
- 1. miesto, Szczyrk, 2014
- 1. miesto, Szczyrk, 2016
Družstvo sa tiež zúčastnilo na Turnaji mládežníckych hasičských
družstiev, ktoré organizovalo PZ6 Brzeszcze, na ktorom obsadilo
vysoké 2. miesto, Brzeszcze, 2016.
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