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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." 
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Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa 

ręce „Dwujęzyczną książeczkę informacyjną 

o Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działa-

jących przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 

w Polsce" wierząc, że przyczyni się do usyste-

matyzowania 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

 

Janusz Pierzyna 
Członek Prezydium 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
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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 
2i 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  
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa przy OSP Jasienica od lat 90-

tych. Młodzi druhowie spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu na 

zajęciach w remizie lub na ćwiczeniach w terenie.

W ramach działalności MDP prowadzone są zajęcia dydaktyczne, 

rekreacyjne i sportowe. Na zajęciach druhowie mają okazję dowiedzieć 

się wszystkiego co jest związane z pożarnictwem, pierwszą pomocą oraz 

ochroną przeciwpożarową. Członkowie mogą rozwijać swoje 

umiejętności sportowe podczas przygotowywania się do zawodów 

sportowo-pożarniczych. Zajęcia prowadzą doświadczeni strażacy, 

ratownicy oraz ratownicy medyczni. Co roku w okresie letnim jednostka 

wysyła kilku członków na obóz szkoleniowy, na którym druhowie mogą 

zdobyć kwalifikacje dowódcy lub członka MDP. Dla członków 

organizowane są wycieczki, ogniska oraz zajęcia sportowe. 

Co wyróżnia drużynę? 

Jest to grupa młodych ludzi, którzy przychodzą do remizy, chcąc 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Nieważne co robią, czy są na 

zajęciach, czy na zawodach, czy też w szkole zawsze starają się być jedną, 

zgraną drużyną. 
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze: 
 I miejsce (2004, 2007, 2009, 2012) 
 II miejsce (1998, 2005, 2011, 2013, 2016) 

Memoriał Haliny Dzidy w Mazańcowicach (bieg sztafetowy): 
 I miejsce (2003, 2004) 
 II miejsce (2012, 2015) 
 III miejsce (2006, 2011) 

Powiatowe zawody pływackie 
 II miejsce (2011) 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 
 I miejsce (2010, 2011) 
 II miejsce (2012, 2015) 
 III miejsce (2011) 

Ukończone kursy: 
 Kurs dowódców - 12 druhów 
 Kurs członków MDP - 25 druhów. 

ul. Strumieńska 159, 43-385 Jasienica 
tel. 33 815 23 60 

e-mail: straz.jasienica@wp.pl 
Ilość członków: 14 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 10-18 lat 
Opiekun drużyny: Sławomir Duźniak 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIENICY 
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Grodźcu funkcjonuje od wielu lat przy 

OSP Grodziec. Głównym celem funkcjonowania MDP jest zainteresowanie 

młodzieży tematyką strażacką. W ramach zajęć członkowie MDP zdobywają 

wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, pierwszej 

pomocy oraz rozwijają sprawność fizyczną. Zajęcia są tak skonstruowane, 

aby młodzież spędzała aktywnie czas oraz poprzez zabawę zdobywa 

przydatną wiedzę. 

Co wyróżnia drużynę? 

MDP wyróżnia się dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz swojej drużyny, 

biorą udział w zbiórkach, zawodach i innych akcjach organizowanych przez 

OSP. MDP w 2017 roku brała udział w Kursie pierwszej pomocy 

organizowanym w ramach realizacji zadania publicznego współfinan-

sowanego przez Gminę Jasienica. Dzięki zdobytej wiedzy młodzież bierze 

udział/organizuje wiele pokazów pierwszej pomocy. W ramach MDP 

orgaznizowane są nie tylko spotkania strażackie, ale również zajęcia 

sportowe, wyjścia w góry, wyjścia do kina, noc w strażnicy, popołudnia 

z planszówkami. Od 2018 roku raz w roku organizowane są Mistrzostwa 

MDP Grodziec w kręglach. Członkowie co roku biorą udział w Biegu 

Floriańskim. MDP prowadzi również Kronikę. W 2019 roku Kronika brała 

udział w V Powiatowym Konkursie Kronik OSP. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODŹCU 

Grodziec 268, 43-386 Grodziec 

tel. 33 815 41 72 

e-mail: ospgrodziecsl@gmail.com 

Ilość członków: 27 osób (11 dziewczyn i 16 chłopców) 

Przedział wiekowy członków drużyny: 7-18 lat 

Opiekun drużyny: Barbara i Krzysztof Michniok 
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Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 I miejsce - Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 2019 

 I miejsce Julia Moskała - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego MDP
   2019 w kategorii SP 1-6 dziewczyny. 
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orgaznizowane są nie tylko spotkania strażackie, ale również zajęcia 

sportowe, wyjścia w góry, wyjścia do kina, noc w strażnicy, popołudnia 

z planszówkami. Od 2018 roku raz w roku organizowane są Mistrzostwa 
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Floriańskim. MDP prowadzi również Kronikę. W 2019 roku Kronika brała 

udział w V Powiatowym Konkursie Kronik OSP. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODŹCU 

Grodziec 268, 43-386 Grodziec 

tel. 33 815 41 72 

e-mail: ospgrodziecsl@gmail.com 

Ilość członków: 27 osób (11 dziewczyn i 16 chłopców) 

Przedział wiekowy członków drużyny: 7-18 lat 

Opiekun drużyny: Barbara i Krzysztof Michniok 

8 9

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 I miejsce - Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 2019 

 I miejsce Julia Moskała - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego MDP
   2019 w kategorii SP 1-6 dziewczyny. 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W IŁOWNICY

Iłownica 153, 43-394 Iłownica
tel. 602  442 192

e-mail: wrc9@op.pl
Ilość członków: 10 osób

Przedział wiekowy członków drużyny: 9-16 lat
Opiekun drużyny: Rafał Grelowski

Drużyna MDP działa w składzie od kilku do kilkunastu osób w zależności 

od roku. Prowadzone są zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego, 

przygotowania do zawodów oraz konkursu wiedzy. Drużyna realizuje 

zadania publiczne na rozwój młodzieży, finansowane z budżetu Gminy 

Jasienica. MDP działa z przerwami od roku 1992. Jednym z orga-

nizatorów i pierwszych opiekunów był dh Jerzy Cieślar. Dzięki pracy 

z młodzieżą udało się zachęcić do działalności wiele osób.

Co wyróżnia drużynę?

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Iłownicy funkcjonuje 

w małej miejscowości, ma ciekawe pomysły oraz angażuje się w projekty 

społeczne.

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W większości 

członkowie kończą kurs podstawowy i przechodzą do działalności jako 

członkowie czynni Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłownicy.

Członkowie MDP zajmowali czołowe lokaty w gminnych eliminacjach 
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Drużyna ma za zadanie wychowywać młodzież we właściwych wzorcach 

i postawach, co ze starannością wciela w życie MDP. Spotkania szko-

leniowe odbywają się co 2 tygodnie na przemian z zajęciami z akty-

wności fizycznej (wyjazdy na basen itp.). W dziejach OSP Mazańcowice 

młodzieżowa drużyna działa prężnie od 20 lat. We wcześniejszych latach 

głównie dzieci strażaków zostawały zastępcami swoich rodziców 

w pełnieniu ochotniczej służby. Średnio dwie, trzy osoby już pełnoletnie 

po MDP, zostają i biorą udział w akcjach gaśniczych, a przede wszystkim 

żyją sprawami OSP Mazańcowice. 

Co wyróżnia drużynę? 

Duże zainteresowanie tematyką ppoż. oraz chęć do udziału we wszel-

kiego typu rywalizacjach sportowych. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

Drużyna MDP Mazańcowice bierze aktywny udział we wszystkich 

zawodach organizowanych w naszej okolicy, w zawodach gminnych, 

memoriałach, biegach itp. działaniach związanych z tematyką 

pożarniczą. 

Osiągnięcia: 

2012 r. 

III miejsce Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Jasienica 
Landek 2005 r./2009 r. 

 II miejsce w Biegu Sztafetowym im. Haliny Dzida 2004 r./2005 r. 

 II miejsce w spartakiadzie im. Haliny Dzida Zabrzeg 2004 r. 

 II miejsce w memoriale im. Haliny Dzida Bestwina 2003 r./Zabrzeg 
2015 r. 

 I miejsce w memoriale im. Haliny Dzida Zabrzeg 2011 r./ Czechowice-
Dziedzice 2012 r. 

 I miejsce w Biegu Sztafetowym im. Haliny Dzida 2001/2002/2008/

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W MAZAŃCOWICACH 

ul. Strzelców Podhalańskich 350, 43-391 Mazańcowice 
tel. 696 430 568 

e-mail: osp.mazańcowice@o2.pl 
Ilość członków: 15 osób: 6 dziewczyn i 9 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 12-18 lat 
Opiekun drużyny: Krzysztof Suwaj 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W MIĘDZYRZECZU DOLNYM 

43-392 Międzyrzecze Dolne 73 
tel. 507 058 100 

e-mail: osp.miedzyrzeczedolne@onet.pl 
Ilość członków: 14 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 6-18 lat 
Opiekun drużyny: Adrian Blachura 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa przy OSP Międzyrzecze Dolne 

i zrzesza najczęściej dzieci strażaków i ich rodzin. Jej celem jest szersze 

zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną oraz przygo-

towanie jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

MDP istnieje przy OSP Międzyrzecze Dolne od lat 90 i ma w swoich 

szeregach dziewczęta oraz chłopców. Druhowie podnoszą wiedzę 

i umiejętność w dziedzinie przeciwpożarowej, rozwijają sprawność 

fizyczną poprzez udział w różnych zawodach sportowo-pożarniczych 

oraz zabawach. Aktywnie biorą udział w życiu kulturalnym lokalnego 

społeczeństwa oraz współpracują z innymi MDP z naszego regionu. 

Co wyróżnia drużynę?

Bezinteresowność w niesieniu pomocy, pomysłowość oraz pasja do 

pożarnictwa. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 Jasełka bożonarodzeniowe 

 Zawody sportowo-pożarnicze 

 Tenis stołowy 

 Bieg Floriański 

 Wiedza pożarnicza i pomoc. 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM 
43-392 Międzyrzecze Górne, ul. Centralna 175 
tel. 601 583 038, e-mail: strazak11@amorki.pl 
strona internetowa: www.miedzyrzecze.org.pl 

Ilość członków: 20 osób: 12 dziewczyn i 8 chłopców 
Przedział wiekowy członków drużyny: 6-18 lat 

Opiekun drużyny: Rafał Ryszka 

Drużyna MDP istnieje od 1955 roku. Na przestrzeni lat wychowała 
i wykształciła wielu wspaniałych strażaków jednostki. W latach 80-tych 
aktywnie pomagała w przebudowie Domu Strażaka w Międzyrzeczu 
Górnym. MDP działająca przy OSP Międzyrzecze Górne w 2011 roku 
podjęła uchwałę o nadanie nazwy „Bohaterzy M-cze". Drużyna brała czynny 
udział w obozach na terenie całego kraju. Druhowie organizują wiele 
ciekawych spotkań z MDP z innych jednostek tj. nocne alarmy, dyskoteki, 
maratony filmowe itp. Drużyna na wzór OSP posiada swój zarząd, bierze 
czynny udział w życiu miejscowości, pomaga strażakom w utrzymaniu 
budynku i otoczenia remizy. Raz w tygodniu przeprowadzane są zbiórki, na 
których druhowie uczą się pierwszej pomocy, zasad bhp i ppoż., musztry 
strażackiej oraz przygotowują się do zawodów.
Co wyróżnia drużynę?
Drużynę MDP wyróżnia pomysłowość i innowacyjność na terenie naszej 
miejscowości: coroczna zbiórka żywności przed świętami Bożego 
Narodzenia dla potrzebujących mieszkańców, budowa największej palmy 
wielkanocnej w okolicy tj. 13,5 m., chęć angażowania się w różnorodne 
prace na terenie miejscowości i gminy. Z własnej inicjatywy drużyna 
założyła w pomieszczeniach OSP siłownię, którą członkowie sami 
wyremontowali. Kolejną inicjatywą było odszukanie grobu założyciela 
jednostki i co roku dbanie o jego utrzymanie. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim na najlepszą MDP w Polsce „Najlepsi 
z Najlepszych" w 2012 roku

 I miejsce w turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym 

 I miejsce w memoriale Haliny Dzida w Czechowicach-Dziedzicach, Bronowie 

 III miejsce w memoriale Haliny Dzida w Zabrzegu

 I miejsce w turnieju piłki nożnej w Bestwince

 I miejsce w turnieju piłki halowej w Czańcu

 II miejsce w turnieju siatkówki w Kaniowie

 I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Rudzicy

 II miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Rudzicy

 I, II, III miejsca w różnych kategoriach wiekowych w biegu floriańskim
w Świętoszówce. 



16 17

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM 
43-392 Międzyrzecze Górne, ul. Centralna 175 
tel. 601 583 038, e-mail: strazak11@amorki.pl 
strona internetowa: www.miedzyrzecze.org.pl 

Ilość członków: 20 osób: 12 dziewczyn i 8 chłopców 
Przedział wiekowy członków drużyny: 6-18 lat 

Opiekun drużyny: Rafał Ryszka 

Drużyna MDP istnieje od 1955 roku. Na przestrzeni lat wychowała 
i wykształciła wielu wspaniałych strażaków jednostki. W latach 80-tych 
aktywnie pomagała w przebudowie Domu Strażaka w Międzyrzeczu 
Górnym. MDP działająca przy OSP Międzyrzecze Górne w 2011 roku 
podjęła uchwałę o nadanie nazwy „Bohaterzy M-cze". Drużyna brała czynny 
udział w obozach na terenie całego kraju. Druhowie organizują wiele 
ciekawych spotkań z MDP z innych jednostek tj. nocne alarmy, dyskoteki, 
maratony filmowe itp. Drużyna na wzór OSP posiada swój zarząd, bierze 
czynny udział w życiu miejscowości, pomaga strażakom w utrzymaniu 
budynku i otoczenia remizy. Raz w tygodniu przeprowadzane są zbiórki, na 
których druhowie uczą się pierwszej pomocy, zasad bhp i ppoż., musztry 
strażackiej oraz przygotowują się do zawodów.
Co wyróżnia drużynę?
Drużynę MDP wyróżnia pomysłowość i innowacyjność na terenie naszej 
miejscowości: coroczna zbiórka żywności przed świętami Bożego 
Narodzenia dla potrzebujących mieszkańców, budowa największej palmy 
wielkanocnej w okolicy tj. 13,5 m., chęć angażowania się w różnorodne 
prace na terenie miejscowości i gminy. Z własnej inicjatywy drużyna 
założyła w pomieszczeniach OSP siłownię, którą członkowie sami 
wyremontowali. Kolejną inicjatywą było odszukanie grobu założyciela 
jednostki i co roku dbanie o jego utrzymanie. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim na najlepszą MDP w Polsce „Najlepsi 
z Najlepszych" w 2012 roku

 I miejsce w turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym 

 I miejsce w memoriale Haliny Dzida w Czechowicach-Dziedzicach, Bronowie 

 III miejsce w memoriale Haliny Dzida w Zabrzegu

 I miejsce w turnieju piłki nożnej w Bestwince

 I miejsce w turnieju piłki halowej w Czańcu

 II miejsce w turnieju siatkówki w Kaniowie

 I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Rudzicy

 II miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Rudzicy

 I, II, III miejsca w różnych kategoriach wiekowych w biegu floriańskim
w Świętoszówce. 



18 19

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZTROPICACH 

Roztropice 145, 43-394 Rudzica 
tel. 608 794 414 

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

Przedział wiekowy członków drużyny: 7-16 lat 
Opiekun drużyny: Sławomir Bierski 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Roztropicach została założona 

w 2003 r. przez druha Gustawa Keniga, który był wtedy naczelnikiem 

jednostki. Istnieje ona nieprzerwanie do dzisiaj. Obecnie zrzesza 

14 osób, w tym 2 dziewczynki i 12 chłopców. Druhowie spotykają się 

w pomieszczeniach świetlicowych OSP Roztropice, gdzie zdobywają 

wiedzę na tematy pożarnicze, a także spędzają czas na wspólnej 

zabawie. OSP Roztropice prowadzi również drużynę Żaków, dzięki 

czemu dzieci już od najmłodszych lat mogą zarazić się pasją bycia 

strażakiem. Należą do niej dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 7 lat. 

Co wyróżnia drużynę? 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza czynnie włącza się w działania 

podejmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Roztropicach, m.in. 

warta przy Bożym Grobie, udział w obchodach Dnia Strażaka, pokazy 

podczas imprez na terenie gminy Jasienica, a także pomoc w akcji 

„Ratujemy i uczymy ratować" czynnie prowadzonej przez strażaków 

OSP Roztropice. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 Co roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Roztropicach uczestniczy 
w Gminnych Zawodach Pożarniczych, na których zawsze zajmuje 
miejsca na podium. 
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w Gminnych Zawodach Pożarniczych, na których zawsze zajmuje 
miejsca na podium. 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDZICY 

Rudzica 324, 43-394 Rudzica 
tel. 515 283 710 

e-mail: osp.rudzica@op.pl 
Ilość członków: 10 osób 

Przedział wiekowy członków drużyny: 8-18 lat 
Opiekun drużyny: Szymon Duława, Jarosław Gawlas 

W 1974 r. Zarząd OSP wybiera pierwszego opiekuna MDP w Rudzicy 
–Wiesława Siąkałę. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza obecnie liczy 
10-ciu członków. Jest to młodzież w przedziale od 8 do 18 lat. Raz 
w tygodniu organizowane są spotkania, na których młodzież uczy się 
i doskonali swoje umiejętności w zakresie pożarnictwa oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Grupa angażuje się w imprezy regionalne 
i charytatywne. 
Co wyróżnia drużynę? 
MDP w Rudzicy wyróżnia duża liczba zajęć związanych z pierwszą 
pomocą, jak również odpowiednie wyposażenie: 5 fantomów do nauki 
przy zatrzymaniu krążenia (3 fantomy osoby dorosłej, 1 dziecka, 
1 niemowlaka, defibrylator ćwiczebny, zestaw do pozoracji ran oraz 
rozbudowany zestaw opatrunkowy). Młodzież może na różne sposoby 
rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w zawodach sportowo-
pożarniczych oraz w spartakiadzie im. Haliny Dzidy. 
Piękną tradycją jest również coroczna warta przy Bożym Grobie. 
Młodzież zawsze chętnie bierze w niej udział. 
W okresie świąt Bożego Narodzenia zawsze organizowana jest 
„gwiazdka" dla dzieci z naszej jednostki. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

1996 r. - II miejsce drużyny w turnieju wiedzy pożarniczej oraz 
w zawodach gminnych 

 1997 r. - II miejsce w turnieju wiedzy pożarniczej 

 1999 r. - I miejsce w zawodach gminnych i pierwszy raz brała udział 
w zawodach na szczeblu powiatowym 

 2007 r. - I miejsce w Spartakiadzie im. Haliny Dzidy 

 2011 r. - I miejsce w V Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Bielskiego (kat. 10-13 lat) 

 2018 r. - pokaz strażacki w Domu Dziecka w Cieszynie 

 2018-2020 r. - przeszkolenie młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWIĘTOSZÓWKA 

43-386 Świętoszówka 84 
tel. 515 283 710 

e-mail: maciekktm@vp.pl 
Ilość członków: 15 osób: 5 dziewczyn i 10 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 11-18 lat 
Opiekun drużyny: Maciej Gańczarczyk 

Działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Świętoszówka 
według zapisów kronikarskich rozpoczęła się w 1968 roku. Drużyna od 
początku swojej działalności z wielkim zaangażowaniem brała udział 
w pracach społecznych takich jak np. przygotowanie do oddania terenu 
i obiektu „Dom Strażaka" w Świętoszówce, co spotkało się z doce-
nieniem przez zarząd i organizacją dla członków MDP cyklicznie 
powtarzających się kuligów, wyjazdów do teatru w Bielsku-Białej oraz 
wyjazdu do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Na przestrzeli lat 
MDP m.in.: występowała z przedstawieniem „Jak powstała jednostka 
w Świętoszówce", członkowie należeli do „Kółka fotograficznego" oraz 
np. dawali pokaz swoich umiejętności przed lokalną społecznością. 
Co wyróżnia drużynę? 
Jednostka w Świętoszówce prowadzi intensywne szkolenie drużyny 
młodzieżowej. Na terenie strażnicy ratownicy medyczni miejscowej 
jednostki organizują dla najmłodszych członków MDP ćwiczenia 
medyczne. Szczegółowo omawiany jest temat pierwszej pomocy, 
następuje prezentacja sprzętu używanego do ratowania zdrowia i życia. 
Jednostka kładzie również nacisk na integrację drużyny poprzez 
wspólne spędzanie czasu np. grille, wyjazdy na kręgielnię, wyjazdy na 
pływalnię „Delfin" do Skoczowa oraz wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 1992 r., 1993 r., 1994 r., 1995 r., 1996 r., 1997 r., 1998 r., 1999 r., 
2000 r. - miejsca na podium drużyny dziewcząt i chłopców 
w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego 

1997 r. - II miejsce w Miejsko-Gminnych zawodach sportowo-
pożarniczych w Wadowicach 

1997 r. - I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla 
Rejonowego w Porąbce 

1999 r. - III miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych Powiatu bielskiego w Zabrzegu 

 2001 r. - czołowe miejsca w I edycji Biegu Floriańskiego 

 2014 r. - II miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej – druh 
Kamil Wrzoł 

 2014 r. - I miejsce w I Turnieju piłki halowej MDP o puchar Prezesa 
Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasienicy 

 2015 r. - II miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" – druhna Agnieszka 
Szywacz 

 2018 r. - 3 członków MDP uczestniczyło w obozie szkoleniowo-
wypoczynkowym na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca. 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIESZCZĘTACH 

Wieszczęta 145, 43-386 Wieszczęta 
tel. 515 283 710 

e-mail: ospwieszczeta27@gmail.com 
Ilość członków: 13 osób: 4 dziewczyny i 9 chłopców 

Przedział wiekowy członków drużyny: 6-16 lat 
Opiekun drużyny: Sylwester Białoń 

Młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Wieszczęta zrzesza młodych ludzi 
zainteresowanych pożarnictwem i niesieniem pomocy poszkodowanym. 
Próby utworzenia sekcji MDP rozpoczęły się w 2011 r. kilka młodych osób 
dołączyło do jednostki. Niestety z różnych powodów grupa się szybko rozpadła. 
Wiedząc, że młodzież jest niezbędna w funkcjonowaniu Zarząd jednostki starał 
się o pozyskanie nowych członków i sprzętu potrzebnego do ćwiczeń. W 2017 r. 
jednostka posiadała już grupę liczącą 7 druhów i rozpoczęła cykliczne 
ćwiczenia. Na dzień dzisiejszy drużyna MDP liczy 13-tu druhów w tym 3 osoby, 
które w 2021 roku opuszczą MDP i zasilą kadrę seniorów (są to osoby, które 
dołączyły już w 2011 r.). 
Co wyróżnia drużynę? 
MDP wyróżnia się wysokim zaangażowaniem nie tylko opiekunów, ale też 
młodzieży jak i najmłodszych członków straży. Świadczyć mogą o tym 
cotygodniowe spotkania i ćwiczenia MDP, na których młodzież uczy się 
pierwszej pomocy, prawidłowego poruszania się na drodze i poznaje 
pożarnictwo od podstaw. Opiekunowie MDP organizują także wycieczki do 
Państwowej Straży Pożarnej w celach edukacyjnych. Najmłodsi druhowie 
zawsze chętnie biorą udział we wszelkich aktywnościach. Dzieci mają 
możliwość zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem, uczą się do czego służy 
i jak z niego korzystać. Jednostka przekazuje wiedzę i przyciąga uwagę 
młodzieży do podtrzymywania regionalnej tradycji tzn. stawianie MOJA, 
uczestnictwo w dożynkach, pomoc przy organizacji imprez masowych. Strażacy 
zachęcają swoich podopiecznych do pomocy poprzez udział w zbiórkach 
charytatywnych takich jak WOŚP. 

Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 udział w zawodach gminnych drużyn MDP 

 udział w turniejach wiedzy pożarniczej 2016 i 2019 

 czynny udział w zbiórce na rzecz WOŚP 2020 i 2021 

 udział w biegu floriańskim 

 udział w imprezach dla dzieci na terenie Szkoły podstawowej 
w Wieszczętach 

 udział w pokazach Pierwszej Pomocy. 
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INFORMAČNÁ BROŽÚRA 
O MLÁDEŽNÍCKYCH 

HASIČSKÝCH DRUŽSTVÁCH 
Z OBCE JASIENICA 

KSIĄŻECZKA INFORMACYJNA 
O MŁODZIEŻOWYCH 

DRUŻYNACH POŻARNICZYCH 
Z GMINY JASIENICA 



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." 

29

S veľkým potešením vám predkladáme túto 

„Dvojjazyčnú informačnú brožúru o mládežníckych 

hasičských družstvách fungujúcich pri dobro-

voľných 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! Riaditeľ Združenia 
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Janusz Pierzyna 
Člen prezídia vedenia Vojvodského oddelenia ZOSP RP
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Pozývame mládež, aby sa stala členom mládežníckych hasičských 

družstiev! Riaditeľ Združenia 
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Janusz Pierzyna 
Člen prezídia vedenia Vojvodského oddelenia ZOSP RP
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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 
3a 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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MLÁDEŽNÍCKE HASIČSKÉ DRUŽSTVO – administratívny oddiel útvaru 
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Mládežnícke hasičské družstvo funguje pri DHZ Jasienica od 90. rokov. 

Mladí členovia sa stretávajú raz alebo dvakrát za týždeň v zbrojnici alebo 

na cvičení v teréne. Členovia mládežníckeho hasičského družstva sa 

venujú didaktickým, oddychovým a športovým aktivitám. Počas nich 

majú príležitosť dozvedieť sa o všetkom, čo je spojené s povolaním 

hasiča, prvou pomocou a protipožiarnou ochranou. Členovia môžu svoje 

športové zručnosti rozvíjať počas prípravy na športovo-hasičské 

preteky. Aktivity vedú skúsení hasiči, záchranári a zdravotnícki 

záchranári. Každý rok posiela útvar v letnom období niekoľkých členov 

na tréningový tábor, na ktorom môžu členovia získať kvalifikáciu veliteľa 

alebo člena MHD. Členovia sa zúčastňujú na výletoch, opekačkách 

a športových aktivitách. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Ide o skupinu mladých ľudí, ktorí prichádzajú do zbrojnice, kde chcú 

rozvíjať svoje záujmy. Bez ohľadu na to, čo robia alebo kde sú – na 

vyučovaní, pretekoch či v škole – sa vždy snažia byť jedným zohratým 

kolektívom. 
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ul. Strumieńska 159, 43-385 Jasienica 
tel. 33 815 23 60 

e-mail: straz.jasienica@wp.pl 
Počet členov: 14 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 10 – 18 rokov 
Vedúci družstva: Sławomir Duźniak 

+48 

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

Miestne športovo-hasičské preteky: 

 1. miesto (2004, 2007, 2009, 2012) 
 2. miesto (1998, 2005, 2011, 2013, 2016) 

    Memoriál Haliny Dzidy v Mazańcowiciach 
   (štafetový beh): 

 1. miesto (2003, 2004) 
 2. miesto (2012, 2015) 
 3. miesto (2006, 2011) 

Okresné plavecké preteky 

 2. miesto (2011) 

Okresný turnaj v halovom futbale 

 1. miesto (2010, 2011) 
 2. miesto (2012, 2015) 
 3. miesto (2011). 
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Mládežnícke hasičské družstvo v Grodzieci funguje už dlhé roky pri DHZ 

Grodziec. Hlavným cieľom fungovania MHD je vzbudiť záujem u mládeže 

o témy spojené s povolaním hasiča. Členovia MHD získavajú poznatky 

a nadobúdajú zručnosti v oblasti protipožiarnej ochrany, prvej pomoci 

a pracujú na svojej fyzickej kondícii. Aktivity sú pripravené tak, aby mládež 

trávila čas aktívne a prostredníctvom hry a zábavy nadobúdala potrebné 

vedomosti. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

MHD sa vyznačuje veľkou angažovanosťou v práci pre svoje družstvo, 

zúčastňuje sa na zrazoch, pretekoch a ďalších akciách, ktoré organizuje 

DHZ. MHD sa v roku 2017 zúčastnilo na kurze prvej pomoci, ktorú v rámci 

plnenia verejnej úlohy organizačne pripravila a spolufinancovala obec 

Jasienica. Vďaka nadobudnutým poznatkom sa mládež zúčastňuje na 

mnohých ukážkach prvej pomoci, ktoré aj sama organizuje. V rámci MHD sú 

organizované nielen hasičské stretnutia, ale aj športové aktivity, výlety do 

hôr, spoločné návštevy kina, noc v strážnej veži či popoludnia so stolovými 

hrami. Od roku 2018 sú raz za rok organizované Majstrovstvá MHD Grodziec 

v bowlingu. Členovia sa každý rok zúčastňujú na Floriánskom behu. MHD 

vedie rovnako svoju kroniku. V roku 2019 sa kronika zúčastnila na 5. 

Okresnej súťaži kroník DHZ. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V GRODZIECI 

Grodziec 268, 43-386 Grodziec 

tel. +48 33 815 41 72 

e-mail: ospgrodziecsl@gmail.com 

Počet členov: 27 osôb (11 dievčat a 16 chlapcov) 

Vekové rozmedzie členov družstva: 7 – 18 rokov 

Vedúci družstva: Barbara a Krzysztof Michniokovci 

34 35

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 1. miesto - miestne športovo-hasičské preteky 2019 

 1. miesto Julia Moskała - okresný turnaj v stolnom tenise MHD 2019 
v kategórii SP 1-6 dievčatá. 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V IŁOWNICI

Iłownica 153, 43-394 Iłownica
tel. +48 602 442 192
e-mail: wrc9@op.pl

Počet členov: 10 osôb
Vekové rozmedzie členov družstva: 9 – 16 rokov

Vedúci družstva: Rafał Grelowski

Družstvo MHD tvorí do 20 osôb – presný počet sa každý rok mení. 

Členovia získavajú poznatky o základoch zdravotníckej záchrannej 

služby, pripravujú sa na preteky a vedomostné súťaže. Družstvo 

vykonáva verejnoprospešné úlohy pre rozvoj mládeže, ktoré sú 

financované z rozpočtu obce Jasienica. MHD funguje s prestávkami od 

roku 1992. Jedným z organizátorov a prvých vedúcich MHD bol Jerzy 

Cieślar. Vďaka práci s mládežou bolo možné takto úspešne osloviť už 

mnoho osôb.

Čím sa družstvo vyznačuje?

Mládežnícke hasičské družstvo pri DHZ v Iłownici funguje v malom 

mestečku, má dobré nápady a zapája sa do spoločenských projektov.

37

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:

kvalifikácii Poľského turnaja hasičských vedomostí.

Členovia poväčšine absolvujú základný kurz a začínajú pôsobiť ako 

aktívni členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Iłownici.

Členovia MHD sa umiestňovali na najvyšších priečkach v miestnej 
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Družstvo má za úlohu vychovávať mládež k príkladnému správaniu 

a postojom, čo s náležitou starostlivosťou MHD aj robí. Členovia MHD sa 

každé 2 týždne stretávajú, pričom sa na striedačku vzdelávajú a zlepšujú 

si fyzickú kondíciu (bazén a pod.). V histórii DHZ Mazańcowice 

mládežnícke družstvo funguje flexibilne už 20 rokov. V predchá-

dzajúcich rokoch sa najmä deti hasičov stávali zástupcami svojich 

rodičov pri plnení dobrovoľníckej služby. V priemere dve, tri plnoleté 

osoby po ukončení MHD ostávajú v zbore a zúčastňujú sa na hasičských 

akciách, a najmä žijú záležitosťami DHZ Mazańcowice. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Veľký záujem o protipožiarnu tematiku a ochota zúčastňovať sa na 

športových zápoleniach každého typu. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MAZAŃCOWICE 

ul. Strzelców Podhalańskich 350, 43-391 Mazańcowice 
tel. +48 696 430 568 

e-mail: osp.mazańcowice@o2.pl 
Počet členov: 15 osôb – 6 dievčat a 9 chlapcov 

Vekové rozmedzie členov družstva: 12 – 18 rokov 
Vedúci družstva: Krzysztof Suwaj 

39

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

pretekoch organizovaných v okolí, na miestnych pretekoch, 
memoriáloch, behoch a podobných aktivitách spojených s hasičskou 
tematikou. 

Úspechy: 
 1. miesto v Štafetovom behu Haliny Dzida, 2001 / 2002 / 2008 / 2012 

 3. miesto na Miestnych športovo-hasičských pretekoch Obce 
Jasienica Landek, 2005 / 2009 

 2. miesto na Štafetovom behu Haliny Dzida, 2004 / 2005 

 2. miesto v spartakiáde Haliny Dzida, Zabrzeg 2004 

 2. miesto v memoriáli Haliny Dzida, Bestwina 2003 / Zabrzeg 2015 

 1. miesto v memoriáli Haliny Dzida, Zabrzeg 2011 / Czechowice-
Dziedzice 2012. 

 Družstvo MHD Mazańcowice sa aktívne zúčastňuje na všetkých 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

V MIĘDZYRZECZI DOLNOM 

43-392 Międzyrzecze Dolne 73 
tel. +48 507 058 100 

e-mail: osp.miedzyrzeczedolne@onet.pl 
Počet členov: 14 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 6 – 18 rokov 
Vedúci družstva: Adrian Blachura 

Mládežnícke hasičské družstvo funguje pri DHZ Międzyrzecze Dolne, 

pričom združuje deti hasičov a ich rodín. Cieľom DHZ je popularizovať 

záujem u mládeže o spoločensky prospešnú činnosť a pripraviť túto 

mládež na nezištnú službu v radoch DHZ. 

MHD funguje pri DHZ Międzyrzecze Dolne od 90. rokov a vo svojich 

radoch má dievčatá a chlapcov. Členovia si zdokonaľujú vedomosti 

a zručnosti v protipožiarnej oblasti, rozvíjajú fyzickú kondíciu účasťou na 

rôznych športovo-hasičských pretekoch a hrách. Aktívne sa zapájajú do 

kultúrneho života miestnej spoločnosti a spolupracujú s inými MHD 

z nášho regiónu. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Nezištnosť poskytovania pomoci, kreatívnosť a vášeň pre povolanie 

hasiča. 

41

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:  

 Vianočné jasličky 

 Športovo-hasičské preteky 

 Stolný tenis 

 Floriánsky beh 

 Hasičské poznatky a pomoc. 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

V MIĘDZYRZECZI GÓRNOM 
43-392 Międzyrzecze Górne, ul. Centralna 175 

tel. +48 601 583 038, e-mail: strazak11@amorki.pl 
internetová stránka: www.miedzyrzecze.org.pl 
Počet členov: 20 osôb – 12 dievčat a 8 chlapcov 

Vekové rozmedzie členov družstva: 6 – 18 rokov 
Vedúci družstva: Rafał Ryszka 

Družstvo MHD funguje od roku 1955. V priebehu rokov poskytlo vzdelanie 
a vychovalo mnoho úžasných hasičov tohto útvaru. V 80. rokoch aktívne 
pomáhalo s prístavbou Hasičskej zbrojnice v Międzyrzeczi Górnom. 
MHD pri DHZ Międzyrzecze Górne prijalo v roku 2011 uznesenie o na-
dobudnutí názvu „Hrdinovia M-cze". Družstvo sa aktívne zúčastnilo na 
táboroch na území celej krajiny. Členovia organizujú mnoho zaujímavých 
stretnutí s MHD z iných útvarov, napr. nočné poplachy, diskotéky, filmové 
projekcie a pod. Družstvo má podľa vzoru DHZ svoje vedenie, aktívne sa 
zapája do života miestneho spoločenstva, pomáha hasičom s údržbou 
budov a okolia zbrojnice. Raz do týždňa sa konajú zrazy, na ktorých sa 
členovia učia poskytovať prvú pomoc, ďalej sa učia o pravidlách BOZP 
a študujú protipožiarne zásady, majú hasičský výcvik a pripravujú sa na 
preteky. 
Čím sa družstvo vyznačuje? 
Družstvo MHD sa vyznačuje kreatívnosťou a inovatívnosťou na území 
nášho mesta – napr. každoročná potravinová zbierka pred Vianocami pre 
obyvateľov v núdzi, stavba najväčšej „veľkonočnej palmy" v okolí (13,5 m), 
ochota zapájať sa do rôznorodých prác na území mesta. Z vlastnej iniciatívy 
družstvo zriadilo v miestnostiach DHZ posilňovňu, ktorú si členovia sami 
zrekonštruovali. Ďalšou iniciatívou bolo vyhľadanie hrobu zakladateľa 
útvaru, o ktorý sa každoročne MHD stará. 

43

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie:

2. miesto v Celoštátnej súťaži o najlepšie MHD v Poľsku „Najlepší z najlepších" 
v roku 2012

1. miesto na turnaji hasičských vedomostí na mestskej a okresnej úrovni

1. miesto na memoriáli Haliny Dzida v Czechowiciach, Bronówe 

3. miesto na memoriáli Haliny Dzida v Zabrzegu 

1. miesto na futbalovom turnaji v Bestwinke 

1. miesto na futbalovom turnaji v Czanieci 

2. miesto na volejbalovom turnaji v Kaniówe 

1. miesto na športovo-hasičských pretekoch v Rudzici 

2. miesto na športovo-hasičských pretekoch v Rudzici 

1., 2., 3. miesto v rôznych vekových kategóriách vo Floriánskom behu 
v Świętoszówke. 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ROZTROPICIACH  

Roztropice 145, 43-394 Rudzica 
tel. +48 608 794 414 

e-mail: osp.roztropice@gmail.com 
Počet členov: 14 osôb – 2 dievčatá a 12 chlapcov 
Vekové rozmedzie členov družstva: 7 – 16 rokov 

Vedúci družstva: Sławomir Bierski 

Mládežnícke hasičské družstvo v Roztropiciach založil v roku 2003 

Gustaw Kenig, ktorý bol vtedy náčelníkom útvaru. MHD funguje dodnes 

bez prerušenia. V súčasnosti ho tvorí 14 osôb vrátane 2 dievčat a 12 

chlapcov. Členovia sa stretávajú v sídle DHZ Roztropice, kde si osvojujú 

poznatky súvisiace s hasičskou tematikou, a tiež trávia čas spoločnými 

hrami. DHZ Roztropice vedie tiež družstvo žiakov, vďaka čomu deti už od 

útleho veku môžu v sebe prebudiť vášeň k hasičstvu. Súčasťou tohto 

družstva sú deti vo veku od 3 do 7 rokov. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Mládežnícke hasičské družstvo sa aktívne zapája do aktivít 

Dobrovoľného hasičského zboru v Roztropiciach, keď o. i. drží stráž pri 

Božom hrobe, zúčastňuje sa na oslavách dňa hasičov, ukážok počas 

podujatí na území obce Jasienica, a tiež pomáha v akcii „Zachraňujeme 

a učíme sa zachraňovať", ktorú organizujú hasiči DHZ Roztropice. 

45

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 Každý rok sa Mládežnícke hasičské družstvo v Roztropiciach 
zúčastňuje na miestnych hasičských pretekoch, na ktorých vždy 
obsadzuje  pódiové  umiestnenia. 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V RUDZICI  

Rudzica 324, 43-394 Rudzica 
tel. +48 515 283 710 

e-mail: osp.rudzica@op.pl 
Počet členov: 10 osôb 

Vekové rozmedzie členov družstva: 8 – 18 rokov 
Vedúci družstva: Szymon Duława, Jarosław Gawlas 

V roku 1974 si vedenie DHZ zvolilo prvého vedúceho MHD v Rudzici 

Wiesława Siąkału. Mládežnícke hasičské družstvo má v súčasnosti 10 

členov. Ide o mládež vo veku od 8 do 18 rokov. Raz za týždeň sa 

stretávajú, pričom sa vzdelávajú a zdokonaľujú svoje zručnosti a postup 

poskytovania prvej pomoci. Skupina sa zapája do regionálnych 

a charitatívnych podujatí. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

MHD v Rudzici sa vyznačuje veľkým počtom aktivít spojených s po-

skytovaním prvej pomoci, ako aj náležitou výbavou: disponuje 5 

figurínami na tréning prvej pomoci pri zástave srdca (3 figurínami 

dospelej osoby, 1 figurínou dieťaťa a 1 figurínou novorodenca, 

tréningovým defibrilátorom, súpravou na simuláciu rán a rozšírenou 

obväzovou sadou). Mládež môže svoje zručnosti rozvíjať napríklad 

účasťou na športovo-hasičských pretekoch a v spartakiáde Haliny 

Dzidy. Krásnou tradíciou je tiež každoročná stráž pri Božom hrobe. 

Mládež sa na nej vždy ochotne zúčastňuje. 

Vo vianočnom období MHD vždy organizuje vianočné stretnutie pre 

deti z nášho útvaru. 

47

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

1996 – 2. miesto na súťaži hasičských vedomostí a na miestnych 
pretekoch 

1997 – 2. miesto na turnaji hasičských vedomostí 

1999 – 1. miesto na miestnych pretekoch a prvýkrát sa družstvo 
zúčastnilo na pretekoch na okresnej úrovni 

2007 – 1. miesto v Spartakiáde Haliny Dzidy 

2011 – 1. miesto na 5. Turnaji v halovom futbale o pohár bielskeho 
okresného prednostu (kat. 10 – 13 rokov) 

2018 – hasičská ukážka v detskom domove v Cieszynie 

2018 – 2020 – školenie mládeže v rozsahu poskytovania prvej pomoci. 
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2007 – 1. miesto v Spartakiáde Haliny Dzidy 

2011 – 1. miesto na 5. Turnaji v halovom futbale o pohár bielskeho 
okresného prednostu (kat. 10 – 13 rokov) 

2018 – hasičská ukážka v detskom domove v Cieszynie 

2018 – 2020 – školenie mládeže v rozsahu poskytovania prvej pomoci. 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ŚWIĘTOSZÓWKE  

43-386 Świętoszówka 84 
tel. +48 515 283 710 

e-mail: maciekktm@vp.pl 
Počet členov: 15 osôb: 5 dievčat a 10 chlapcov 

Vekové rozmedzie členov družstva: 11 – 18 rokov 
Vedúci družstva: Maciej Gańczarczyk 

Činnosť Mládežníckeho hasičského družstva v DHZ Świętoszówka sa 

podľa záznamov z kroniky začala v roku 1968. Družstvo sa už od svojho 

začiatku s veľkým zápalom zúčastňovalo na prácach prospešných pre 

verejnosť, ako napr. na príprave na kolaudáciu areálu a objektu hasičskej 

zbrojnice v Świętoszówke, čo vedenie veľmi ocenilo, ale aj na organizácii 

cyklicky opakujúcich sa sánkovačiek, výletov do divadla v Bielsku-Białej 

a výletu do Hasičského múzea v Mysłowiciach určených pre členov MHD. 

V priebehu rokov MHD vystupovalo s predstavením „Ako vznikol útvar 

v Świętoszówke", členova boli súčasťou fotografického krúžku a reali-

zovali aj ukážky svojich zručností pred miestnym spoločenstvom. 

Čím sa družstvo vyznačuje? 

Útvar v Świętoszówke realizuje intenzívny tréning mládežníckeho 

družstva. V zbrojnici zdravotní záchranári miestneho útvaru organizujú 

pre najmladších členov MHD zdravotnícke cvičenia. Podrobne hovoria 

o téme prvej pomoci, následne predstavujú vybavenie, ktoré sa používa 

na záchranu zdravia a života. Útvar kladie tiež dôraz na integráciu 

družstva spoločným trávením času – napr. grilovaním, návštevami 

bowlingového centra, plavárne „Delfin" v Skoczówe a turisticko-pozná-

vacími výletmi. 
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 – pódiové 
umiestnenia družstva dievčat a chlapcov na miestnych športovo-
hasičských pretekoch 

 1997 – 2. miesto na mestských a miestnych športovo-hasičských 
pretekoch vo Wadowiciach 

 1997 – 1. miesto na športovo-hasičských regionálnych pretekoch 
v Porąbke 

 1999 – 3. miesto družstva dievčat na okresných športovo-hasičských 
pretekoch Bielskeho okresu v Zabrzegu 

 2001 – popredné priečky na 1. ročníku Floriánskeho behu 

 2014 – 2. miesto na miestnom turnaji hasičských vedomostí – člen 
Kamil Wrzoł 

 2014 – 1. miesto na 1. turnaji v halovom futbale MHD o pohár 
predsedu dobrovoľných hasičských zborov v Jasienici 

 2015 – 2. miesto v kvalifikácii Celoštátneho turnaja hasičských 
vedomostí „Mládež zabraňuje požiarom" – členka Agnieszka 
Szywacz 

 2018 – 3 členovia MHD sa zúčastnili na tréningovo-rekreačnom 
tábore v táborovej základni bytomského oddielu Zväzu poľských 
skautov v Kokotku koło Lublińca. 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR WIESZCZĘTA 

Wieszczęta 145, 43-386 Wieszczęta 
tel. +48 515 283 710 

e-mail: ospwieszczeta27@gmail.com 
Počet členov: 13 osôb: 4 dievčatá a 9 chlapcov 

Vekové rozmedzie členov družstva: 6 – 16 rokov 
Vedúci družstva: Sylwester Białoń 

Mládežnícke hasičské družstvo MHD Wieszczęta združuje mladých ľudí so 
záujmom o povolanie hasiča a poskytovanie pomoci zraneným. Vytvoriť sekciu 
MHD sa pokúšalo už v roku 2011 niekoľko mladých ľudí, ktorí sa pridali do 
útvaru. Žiaľ, z rôznych dôvodov sa skupina rýchlo rozpadla. Vedenie útvaru si 
uvedomovalo, že mládež je nevyhnutná pre fungovanie útvaru, preto sa 
vedenie snažilo získať nových členov a vybavenie potrebné na cvičenie. V roku 
2017 mal útvar skupinu so 7 členmi, pričom začali cyklicky realizovať cvičenia. 
K dnešnému dňu má MHD 13 členov vrátane 3 osôb, ktoré v roku 2021 opustia 
MHD a posilnia káder seniorov (ide o osoby, ktoré sa pridali už v roku 2011). 
Čím sa družstvo vyznačuje? 
MHD sa vyznačuje vysokou angažovanosťou nielen vedúcich, ale aj mládeže 
a najmladších členov družstva. Svedčia o tom týždenné stretnutia a cvičenia 
MHD, na ktorých sa mládež učí poskytovať prvú pomoc, správne sa pohybovať 
po ceste a spoznáva povolanie hasiča od základov. Vedúci MHD organizujú tiež 
výlety do Štátneho hasičského zboru, kde sa členovia vzdelávajú. Najmladší 
členovia sa vždy radi zúčastňujú na všetkých aktivitách. Deti majú možnosť 
oboznámiť sa so špeciálnym vybavením, učia sa, na čo slúži a ako sa používa. 
Útvar odovzdáva vedomosti ďalej, pričom obracia pozornosť mládeže na 
udržiavanie regionálnej tradície, teda stavanie májov, na účasť na dožinkových 
slávnostiach, ale aj pomoc pri organizovaní masových podujatí. Hasiči pobádajú 
svojich zverencov, aby pomáhali, napr. účasťou na charitatívnych zbierkach, ako 
napr. WOŚP. 
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Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 účasť v miestnych pretekoch družstiev MHD 

 účasť v turnajoch hasičských vedomostí 2016 a 2019 

 aktívna účasť v zbierke na WOŚP 2020 a 2021 

 účasť na Floriánskom behu 

 účasť na podujatiach pre deti v základnej škole v Wieszczętach 

 účasť na ukážkach prvej pomoci. 
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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
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