
 

HISTORIA OSP ZAWOJA PRZYSŁOP 

 KALENDARIUM 50-lecia 
(opracowano na podstawie dokumentacji prowadzonej przez OSP Zawoja Przysłop, 
szczególnie w oparciu o protokoły rocznych sprawozdań, prezentowanych podczas walnych zebrań) 

 

ROK 1966 
 

Zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawoja Przysłop 
odbyło się 30 kwietnia 1966 r. Zaś sam pomysł powołania do życia tej 
organizacji pożytku publicznego zrodził się znacznie wcześniej.  
W dokumentacji datowanej na 2 kwietnia 1970 r. znajduje się 
wzmianka, że OSP powstała w 1959 r., nie ma jednak ona żadnego 
innego udokumentowanego tego faktu.  
Pierwszym prezesem Zarządu OSP został wybrany dh Antoni Paciorek,  
a naczelnikiem dh Władysław Spyrka, sekretarzem był wtedy  
dh Antoni Smyrak, a skarbnikiem dh Michał Polak. 
 

ROK 1967 
 

Brak informacji. 
 

ROK 1968 
 

W szkole na Przysłopiu została przeprowadzona zbiórka w kwocie  
0,50 zł w celu ufundowania sztandaru dla Zarządu Powiatowego 
Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suchej Beskidzkiej. 

 

ROK 1969 

 
Zmiana składu Zarządu: prezes - dh Antoni Paciorek, naczelnik  
– dh Józef Zemlik, skarbnik – dh Władysław Pasierbek. 
Jednostka OSP otwiera konto bankowe w Gminnej Kasie Spółdzielczej 
w Zawoi. 
 4 listopada – jednostka otrzymuje motopompę M-800 „Leopolia”. 
Jednak nie można było przeprowadzić ćwiczeń, gdyż nie dostarczono 
węży. Po raz pierwszy strażacy ochotnicy z Przysłopia mogą użyć 
syreny ręcznej typu DRUHNA nr 596. 
 



ROK 1970 
 

Przysłopscy druhowie biorą udział w kursie trzeciego stopnia na 
dowódców plutonu. Są to: dh Antoni Paciorek, dh Tadeusz Spyrka,  
dh Ludwik Spyrka. Wzbogaca się wyposażenie OSP – jednostka 
otrzymuje syrenę elektryczną, ubrania polowe i hełmy strażackie  
w ilości 10 szt. oraz czapki  i mundury – 6 sztuk. Są to tzw. mundury 
szewiotowe szeregowego strażaka ochotnika. Sekretarzem w Zarządzie 
zostaje dh Ludwik Spyrka. 
 

ROK 1971 
 

Zmiana składu Zarządu: prezes - dh Władysław Pasierbek, naczelnik – 
dh Józef Zemlik, sekretarz – dh Józef Dańczak.OSP na Przysłopiu liczy 
16 członków czynnych i 31 członków chłopięcej  drużyny.  
1 marca - podczas walnego zebrania zostaje zgłoszony wniosek o zakup 
parceli pod budowę remizy oraz wniosek dotyczący budowy remizy. 
Początkowo planowano budowę remizy w porozumieniu z Zarządem 
Kółka Rolniczego, które posiadało działkę pod budowę garaży.  
To w ich sąsiedztwie planowano usytuować remizę. 
1 maja - druhowie uczestniczą w wyjściowych mundurach 
pierwszomajowych uroczystościach. Zamówiono 100 szt. kalendarzy 
strażackich. 23 grudnia zakupiono od dh. Zygfryda Spyrki za kwotę  
7 000 zł parcel o powierzchni ok. 200 m2 z zamiarem wybudowania  
na niej remizy strażackiej. 
 

ROK 1972 
 

Jednostka liczy 16 członków czynnych.  
Do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej kierowane są pisma  
z prośbą o podjęcie działań związanych z budową remizy strażackiej. 
Sprzęt bojowy jest przechowywany w budynku prywatnym 
stanowiącym własność dh. Zygfryda Spyrki. 
Zbiórki i zebrania zwoływane są przy użyciu syreny, jednym długim 
sygnałem dźwiękowym. 
27 grudnia – OSP kupuje od Rozalii Spyrki grunt o powierzchni  
ok. 500 m2 na lokalizację zbiornika przeciwpożarowego za 3000 zł. 
 
 

 



ROK 1973 
 

Zmiana składu Zarządu: prezes - dh Bronisław Kawiak, naczelnik - 
 dh Zygfryd Spyrka,  sekretarz - dh Józef Dańczak, skarbnik - dh 
Stanisław Morawa, gospodarz – dh Aleksander Biłka. 
Jednostka liczy 17 członków czynnych. 
Członkowie OSP przeprowadzają w gospodarstwach kontrolę  
w zakresie zagrożenie pożarowego. 
Jednostka planuje zapatrzenie mieszkańców Przysłopia w wodę. 
Jednostka bierze udział we współzawodnictwie o tytuł „Najlepsze OSP 
na terenie powiatu, województwa”, zajmując 31 lokatę w powiecie 
suskim. 
 

ROK 1974 
 

OPS na Przysłopiu liczy 19 członków. 
23 luty – udział w akcji gaszenia pożaru budynku Stanisława  
Bywalca – Zawoja 1319; ogień zagrażał pobliskim lasom. 

 

ROK 1975 

 
Wg rocznego sprawozdania jest już 23 członków. OSP prowadzi gazetkę 
w Klubie Młodego Rolnika (na Borach). Rozpoczęto budowę basenu do 
zaopatrzenia w wodę na wypadek pożaru. Zamontowano elektryczna 
syrenę. 5 lutego przysłopska jednostka otrzymuje od OSP w Wieprzcu 
wóz pogotowia konnego, ogumowany, bez wyposażenia dodatkowego,  
tj. zwijadeł do węży i bez szyn do motopompy. 
 

ROK 1976 
 

Do OSP zapisanych jest obecnie 29 osób. 
13 lipca miała miejsce inspekcja gotowości bojowej; do alarmu przybyło 
5 strażaków ochotników, wyjazd w czasie 7 min. 20 s.; ogólny wniosek 
po inspekcji: „jednostka praktycznie niezdolna do podjęcia działań 
bojowych”.  26 września – udział w gminnych zawodach pożarniczych. 
 
 
 
 



ROK 1977 
 

W tym roku zapisano w protokole, że zakończono budowę zbiornika 
wody na potrzeby akcji gaśniczych. Planowano doposażenie wozu 
bojowego oraz podjęto starania o przejęcie działki pod budowę remizy. 

 
 

ROK 1978 

 
Strażacy ochotnicy z Przysłopia zostają odznaczeni za długoletnią 
służbę. Odznaczenie otrzymują następujący druhowie: Antoni Paciorek, 
Józef Zemlik, Władysław Spyrka, Władysław Pasierbek, Józef Smyrak, 
Józef Kawiak.  
W tym roku prowadzono ożywioną działalność pod hasłem „O dalszy 
wzrost aktywności społecznej w skutecznym zabezpieczaniu majątku 
narodowego przed pożarami”. PZPR zachęcała też do realizacji hasła 
„Dobry strażak – to przodujący strażak, robotnik i pracownik 
umysłowy”. W tym roku rozlepiono także plakaty propagujące 
bezpieczeństwo pożarowe oraz prowadzono szeroka kampanię 
sprawozdawczo – wyborczą. 

ROK 1979 
 

Sekcja została wyposażona w ubrania ochronne, pasy, toporki i hełmy. 
Zakupiono także 8 kolejnych mundurów wyjściowych. Jednostka 
otrzymała nowe pieczątki. 
Z protokołu z dnia 9 grudnia: „ze względu na brak motopompy 
jednostka tutejsza (…) jest w stanie spoczynku”. 

 

ROK 1980 
 

W tym roku planowano dalsze prace przy budowie zbiornika 
przeciwpożarowego. W ramach wyposażenia jednostki: uzupełniono 
braki w zakresie węży strażackich, zakupiono 22 mundury wyjściowe, 
a co najważniejsze – jednostka ma już motopompę M 800. 
23 lutego miała miejsce lustracja pomieszczenia OSP Zawoja Przysłop, 
które znajdowało się w garażu ob. Józefa Spyrki. 
Odznaczono dwóch wyróżniających się druhów: Antoniego Paciorka  
i Stanisława Morawę. 

 



ROK 1981 

 
Odznaczono liczną grupę wyróżniających się druhów: Władysława 
Spyrkę, Bronisława Kawiaka, Józefa Kawiaka, Józefa Zemlika,  
Jana Paciorka i Aleksandra Biłkę. 
Jednostka pozyskała m.in. 25 mundurów wyjściowych i 10 ubrań 
ochronnych. 
 

ROK 1982 
 

W tym roku planowano ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego  
i uporządkowanie terenu wokół niego. 

 

ROK 1983 
 

Jednostka OSP w Zawoi Przysłop wykonała czyny społeczne o wartości 
10 000 zł. Strażacy otrzymali 20 szt. umundurowania galowego i 10 szt. 
odzieży ochronnej. 
Planowano przeprowadzenie działki na pod budowę remizy na 
własność, jak również przeprowadzenie prac przy ogrodzeniu 
zbiornika przeciwpożarowego oraz uzupełnienie węży strażackich. 

 

ROK 1984 

 
Jednostka ma już 35 mundurów wyjściowych. Sprzedaż kalendarzy 
strażackich przyniosła dochód w wysokości 8320 zł. 
W sprawozdaniu rocznym komisja rewizyjna zwróciła uwagę na pilną 
konieczność zakończenia prac związanych z ogrodzeniem zbiornika 
przeciwpożarowego, zwracając uwagę, że są zamontowane słupki,  
ale jeszcze nie ma siatki. Ponadto nadal nie została załatwiona sprawa 
działki pod budowę remizy. 

ROK 1985 
 

W tym roku ważna była współpraca z Kółkiem Rolniczym.  
Zwerbowano 5 nowych strażaków ochotników. 

 

ROK 1986 
 

2 luty – kupno parceli pod budowę remizy strażackiej, a później 



dokupienie pozostałej części działki za kwotę 400.000 zł.  
Od tej pory gromadzono materiał budowlany na budowę Domu 
Strażaka. Przeniesiono syrenę alarmową na działkę OSP. 
Jednostka została doposażona w 20 pasów, 20 hełmów  
oraz w 20 toporków i 10 par skuterów 

 

ROK 1987 

 
Brak dokumentacji z tego roku, podobnie jak z lat 1988, 1989 i 1990. 

 

ROK 1991 
 

Prezesem jednostki zostaje wybrany dh Aleksander Biłka,  
zaś naczelnikiem dh Józef Kawiak, skarbnikiem - 
dh Krzysztof Pierog, sekretarzem – Jan Paciorek, a gospodarzem 
Kazimierz Kudzia. 
Składka członkowska wynosi 5000 zł na rok. 
Rejestr OSP zostaje przejęty przez sądy wojewódzkie;  
nowy nr OSP Zawoja Przysłop: 
Ns – Rej.St. 291 – Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej – z datą 
wprowadzenia 22 grudnia 1991 r. 
Jednostka otrzymała od Sądu Wojewódzkiego projekt swojego statutu. 
Druhowie wyróżnieni odznaczeniami: Antoni Paciorek (złoty medal), 
Józef Kawiak, Edward Morawa i Krzysztof Pierog (odznaka 
„wzorowy strażak”). 

 

ROK 1992 
 

1 marca – zatwierdzenie statutu jednostki. 
Jednostka posiada zbiornik wody o powierzchni 15 m3  na cele gaśnicze. 
Składka roczna wynosi 10.000 zł. 
Druhowie uczestniczą w VI miejsce w Gminnych Zawodach 
Pożarniczych. Ponadto odnotowano udział przysłopskich strażaków  
w zabezpieczaniu VIII Babiogórskiej Jesieni. 
Nawieziono ziemi na działkę, na której planowana jest budowa remizy. 
Ziemia została  rozplantowana. 
Ze sprzedaży kalendarzy zebrano kwotę 1.996. 000 zł. 
Złotym medalem został odznaczony dh Józef Smyrak. 
 



 

ROK 1993 

 
7 luty – początek budowy remizy: kopanie ław i podpiwniczenia, 
zalanie ław i wymurowanie podpiwniczenia. 
Odnotowano duże zaangażowanie mieszkańców Przysłopia i osiedli  
z sąsiednich gmin w budowę Domu Strażaka. 
Jednostka wyjechała na zawody do Zawoi Centrum, ale z powodu 
braku kompletnego umundurowania nie została dopuszczona do 
udziału w rywalizacji. 

 

ROK 1994 
 

Składka członkowska za ten rok wynosi 50.000 zł. 
Ze sprzedaży kalendarzy uzyskano kwotę 7.034.000 zł. 
Zakupiono 10 mundurów wyjściowych i 8 czapek furażerek. 
W zakresie budowy remizy przygotowano teren i wylano ławy pod 
drugą część budynku. Zakupiono materiały budowlane na dalszy etap 
budowy.Wykonano też nowy plan budowy remizy; architektem i 
inspektorem nadzoru był inż. Józef Polak z Suchej Beskidzkiej. 
W tym roku odznaczenia otrzymali następujący druhowie: 
srebrny medal - Józef Spyrka, Jan Żurek, odznaka „wzorowy strażak”- 
Franciszek Polak, Andrzej Żywczak, Jerzy Kobiela, Dariusz Smyrak, 
 Adam Basiura. 

ROK 1995 
 

Została założona księga wieczysta dla działki, na której budowana jest 
remiza. Jest tez nowy plan budowlany. Zakupiono 6 nowych 
mundurów galowych, obecnie jest ich 26 oraz 10 ubrań bojowych i 5 
par butów skuterów. Jednostka posiada 2 motopompy. Planuje się 
utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

 

ROK 1996 

 
Kontynuowana jest budowa remizy. Na zlecenie Babiogórskiego 
Parku Narodowego zostały przeprowadzone ćwiczenia bojowe. 
Jednostka otrzymała od OSP Krzeszów samochód STAR 660, GBM 
2,518, nr rejestracyjny BBA 7135. 
Powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w składzie: Tomasz 



Kubasiak, Rafał Pierog, Paweł Pierog, Artur Pierog, Dariusz Polak, 
Marcin Spyrka, Grzegorz Kawiak, Piotr Kubasiak, Sławomir Polak, 
Piotr Basiura, Marcin Klimasara. 
MDK zajęła II miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych, za co 
otrzymała pamiątkowy puchar.  
Drużyna seniorów zajęła VI miejsce w tych zawodach. 
Przyznano 3 odznaczenia „wzorowy strażak” i 1 brązowy medal. 
29 grudnia – gaszenie pożaru stodoły w Kalinie Dolnej. 

  

ROK 1997 
 

Strażacy ochotnicy zajęli V miejsce w Gminnych Zawodach 
Pożarniczych. 
Za kalendarze strażackie zebrano tym razem 1554 zł. 
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dokończenie budowy 
budynku OSP Zawoja Przysłop, a w szczególności na wykonanie ścian  
i konstrukcji dachowej. 

 

ROK 1998 
 

Jednostka otrzymała od KRSP w Wadowicach samochód dostawczy 
ŻUK, który we własnym zakresie dostosowała do przewozu sprzętu 
pożarniczego i strażaków. W budowie – przestój. 
Wyposażenie wzbogaciło się o 2 nowe motopompy M8/8 typu P 0-5. 
Zawody strażackie: seniorzy zajęli III miejsce, natomiast juniorzy -IV. 
Do MDK zapisało się kilka nowych osób: Andrzej Kawiak, Michał 
Pierog, Mateusz Pierog, Krzysztof Zachura, , Krzysztof Toczek, 
Adrian Oleksa, Piotr Basiura, Gabriel Polak, Mariusz Szczurek. 
Odznaczenia otrzymali: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - Józef 
Smyrak, srebrny medal - Franciszek Polak, odznakę „wzorowy strażak” 

- Paweł Kudzia, Adam Kawiak. 
 

ROK 1999 

 
Udział w akcji powodziowej na terenie gminy Stryszawa i miasta 
Sucha Beskidzka. 
Odznaczenia otrzymali: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - Józef 
Syrka, srebrny medal – Krzysztof Pierog, brązowy – Edward Pasierbek, 
odznakę „wzorowy strażak” - Rafał Pierog, Wojciech Kawiak, 
Stanisław Polak. 



ROK 2000 
 

W tym roku odnotowano 6 wyjazdów do akcji, w tym do 2 gaśniczych, 
a  4 to miejscowe zagrożenia. 
Seniorzy zajęli VI miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych, zaś 
bardzo liczna MDK uzyskała następujące wyniki: chłopcy, grupa I – I 
miejsce, grupa II – II miejsce, zaś dziewczęta zajęły II miejsce. 
Jednostka brała udział w akcji „Podaruj dzieciom słońce”. 
Do MDK zgłosiły się: Katarzyna Pierog, Dominika Basiura, Kinga 
Mentel,  Anna Spyrka, Katarzyna Toczek, Leszek Bury. 
Odznaczenia otrzymali: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – Jan 
Żurek, srebrny medal – Marian Kowaliczek, brązowy medal – Lucjan 
Chowaniak, odznaka „wzorowy strażak” - Andrzej Klimasara. 

 

ROK 2001 

 
Kontynuacja prac związanych z budowa Domu Strażaka na 
Przysłopiu. Udział w I Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. MDK liczy 16 członków. 
Odznaczenia otrzymali: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - Józef 
Kawiak, srebrny medal – Edward Morawa, brązowy medal – Rafał 
Pierog, odznakę „wzorowy strażak” - Tomasz Kubasiak. 
 
 

ROK 2002 
 

Jednostka na Przysłopiu otrzymała radiotelefon samochodowy 
„Motorola”, który został zakupiony ze środków Finansowych Gminy 
Zawoja. Wyposażono garaż w remizie. Rozgraniczono działkę strażacką. 
Przeprowadzono czyszczenie zbiornika oraz zabezpieczono do niego 
dostęp przez wykonanie doraźnego ogrodzenia. 
Po 11 latach przywrócono zwyczaj trzymania warty przy Grobie 
Pańskim w czasie obchodów Świąt Wielkanocnych oraz niesienia 
baldachimu w czasie procesji rezurekcyjnej. 
7 lipca – zajęcie III miejsca przez MDK w Gminnych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych. 
Do MDK zapisali się w tym roku Mateusz Pochopień i Witold Bury. 
Odznaczenia otrzymali: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 
Antoni Paciorek, srebrny medal – Dariusz Smyrak i Franciszek Polak, 
brązowy – Paweł Pierog, odznakę „wzorowy strażak” - Marcin Spyrka. 



 

ROK 2003 
 

Zakupiono od OSP Krzeszów samochód gaśniczy GBA STAR 660 – 
beczkowóz, w którym wymieniono skrzynie biegów i właściwie go 
oznakowano, przeinstalowano też radiostację oraz sygnał dźwiękowy. 
Strażacy ochotnicy brali udział w akcji powodziowej na terenie gmin 
Maków Podhalański, Stryszawa i Zawoja, w lipcu uczestniczyli w akcji 
gaszenia dużego pożaru tartaku MAKPOL w Zawoi. 
W okresie suszy zaopatrywali mieszkańców w wodę. Byli też wraz  
z Rada Rodziców miejscowej szkoły i ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Przysłopia współorganizatorami festynu 
 „NOC KUPAŁY”. 
Załatwiano też sprawy związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi 
własności działki.  
Przystosowano garaż do norm bhp, plantowano plac przy remizie. 
MDK, do której zapisał się jeszcze Konrad Pierog, zajęła I miejsce z 
Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, niestety drużyna 
seniorów została zdyskwalifikowana z powodu awarii motopomy. 
Składka roczna wynosi 10 zł. 
Odznaczenia otrzymali: Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa - 
Dariusz Smyrak, Lucjan Chowaniak brązowy medal - Andrzej 
Żywczak, odznakę „wzorowy strażak” - Piotr Kubasiak, Piotr Basiura. 

 

ROK 2004 

 
W tym roku pozyskano od Związku OSP w Krakowie środki finansowe 
na dokończenie budowy remizy, z festynu zarobiono kwotę 3500 zł,  
ze sprzedaży kalendarzy na rok 2004 pozyskano kwotę 2415 zł,  
zaś za 2005 r. - 2015 zł,. Wykończono sutereny. Przeprowadzono też 
modernizację ogrodzenia zbiornika wody na cele pożarowe. 
Jest już akt notarialny działki. Połowę budynku remizy i połowę działki 
przekazano Gminie Zawoja,  aby umożliwić wójtowi Zawoi 
inwestowania w ten obiekt. 
Jednostka brała udział w 2 akcjach ratowniczych i w 1 zagrożeniu,  
jak również w ćwiczeniach zorganizowanych dla służb ratowniczych 
na Mosornym Groniu w Zawoi. 
Jednostka liczy obecnie 30 członków, z tego 9 nowych, którzy złożyli 
ślubowanie, w tym 4 kobiety. 
Do MDK należy 13 osób. Wielu z nich brało udział w eliminacjach do 



Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Odznaczenia w tym roku otrzymali: Aleksander Biłka, Andrzej 
Żywczak, Krzysztof Pierog, Mateusz Pierog, Piotr Kubasiak, Lucjan 
Chowaniak, Dominika Basiura, Franciszek Polak, Jan Żurek. 
  

ROK 2005 
 

Urząd Gminy Zawoja przekazał jednostce samochód STAR 244  
oraz nową motopompę M8/8. 
Strażacy uczestniczyli w uroczystościach związanych z peregrynacją 
relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jak również pomagali w 
zabezpieczaniu Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym oraz 
w organizacji festynu. Na placu remizy dokonano niwelacji terenu, 
ponadto wykonano szambo. Jednostka licząca w tym roku 33 osoby, 
uczestniczyła w poszukiwaniu zaginionej osoby. Do MDK zapisały się 
kolejne osoby: Przemysław Żurek, Gabriel Polak i Łukasz Kudzia. 
Jednostka pozyskała też członka wspierającego w osobie Krzysztofa 
Wcisło, który przekazał na cele OSP 1000 zł. Odznaczenia otrzymali: 
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – Edward Morawa, 
srebrny medal – Edward Pasierbek, brązowy – Piotr Kubasiak, 
Krzysztof Toczek, odznakę „wzorowy strażak” - Marcin Spyrka, 
Mariusz Szczurek. 
 

ROK 2006 
 

Dom Strażaka został wyposażony w stoły. Ponadto wykonano 
instalację elektryczną w sali reprezentacyjnej, w przedsionku  
i na klatce schodowej. Przeprowadzono tynkowanie, położono masę 
elewacyjną i podpito strzechy. Strażacy uczestniczyli w 9 akcjach 
gaśniczych oraz w likwidacji 3 zagrożeń miejscowych. Byli również 
współorganizatorami festynu „Noc Kupały i robaczków świętojańskich”. 
Jednostka nadal liczy 33 osoby. 
Odznaczenia otrzymali: Aleksander Biłka, Krzysztof Pierog, Mateusz 
Pierog, Artur Pierog, Krzysztof Toczek. 

 

ROK 2007 

 
18 lutego – uchwalenie jednolitego tekstu Statutu OSP w Zawoi 
Przysłop. Aż 8 nowych druhów złożyło ślubowanie.  
MDK liczy 8 osób, w tym 2 chłopców i 5 dziewcząt. 



W remizie wykonano kuchnię i salę reprezentacyjną.  
Również w tym roku zorganizowano festyn. 
Strażacy brali udział w 3 akcjach gaśniczych oraz w likwidacji 4 
zagrożeń miejscowych.  
Obecnie jest zapisanych w OSP 40 strażaków ochotników. 
Wyniki zawodów strażackich to V miejsce drużyny seniorów,  
podobnie drużyna MDK. 
Składka roczna wynosi w tym roku 20 zł. 
 

ROK 2008 
 

OSP Zawoja Przysłop liczy 37 osób. 
W tym roku wyczyszczono, zabezpieczono i ogrodzono zbiornik 
przeciwpożarowy. Przy remizie rozbudowano szambo. Ze względu na 
brak środków finansowych nie prowadzono prac w budynku remizy. 
Józef i Tomasz Basiura przekazali konstrukcję do kominka, który 
planuje się wybudować w sali reprezentacyjnej. Strażacy uczestniczyli 
w gaszeniu 3 pożarów oraz w likwidacji 2 zagrożeń miejscowych  
i w dwukrotnie brali udział w akcjach poszukiwania osób. 
Członkowie MDK uczestniczyli w szkolnych eliminacjach do Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. 
Wyróżnieni druhowie to : Krzysztof Pierog, Mateusz Pierog, Mariusz 
Szczurek, Witold Bury, Krzysztof Toczek. 
 

ROK 2009 
 

Na liście czynnych członków OSP jest w tym roku 38 osób. 
W budowie remizy nadal trwa postój. Utwardzono plac przed remizą. 
Dokonano przejęcia działki od państwa Ewy i Witolda Kozinów.  
OSP została doposażona w pilarkę spalinową Husquarna. 
Zaliczono udział w gaszeniu 4 pożarów.  
Wyniki gminnej rywalizacji to V miejsce drużyny seniorów  
i III miejsce  DMK, do której w tym roku należy 5 dziewcząt i 5 
chłopców. 
W bieżącym roku wyróżnieni zostali następujący druhowie: Krzysztof 
Pierog, Mariusz Szczurek, Mateusz Pierog, Aleksander Biłka, Janusz 
Pluta, Piotr Kubasiak, Jan Żurek. 
 
 

 



ROK 2010 

 
Wybrano nowy Zarząd, w tym prezesa dh. Mariusza Szczurka, 
naczelnika dh. Mateusza Pieroga. 
Liczba strażaków ochotników to 29 osób. 
Do MDK zgłosiły się dodatkowe 4 osoby: Kacper Kubasiak, Rafał 
Toczek, Bartłomiej Drabek i Michał Drabek. Pozyskano agregat 
prądotwórczy i pompę pływającą. 
Jednostka uczestniczyła w 13 akcjach, w tym 4 to gaszenie pożaru 
(pożar domu państwa Żurków na osiedlu Spyrki) i 9 to likwidacja 
zagrożeń miejscowych. 

 

ROK 2011 
 

Jednostka OSP Zawoja Przysłop liczy obecnie 30 czynnych strażaków 
ochotników. 
Zakupiono samochód gaśniczy STEYER 790 4/4 GBA 2,5/16. Sprzedano 
STARA za kwotę 6000 zł do OSP w Szymkowie. Strażacy zabezpieczali 
rajd samochodowy. Uczestniczyli tez w konkursie sołectw Gminy 
Zawoja zajmując III miejsce i zdobywając nagrodę pieniężną  
w wysokości 2000 zł. Udział w Gminnych Zawodach Sportowo – 
Pożarniczych zakończył się zdobyciem V miejsca przez drużynę  
seniorów i III miejsca przez MDK.  
Do MDK zapisano nowych członków: Kacpra Basiurę i Norberta 
Chowaniaka. Członkowie MDK uczestniczyli w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Gabriel Świtek  
zajął I miejsce w eliminacjach gminnych i powiatowych, zaś w etapie 
wojewódzkim zajął 13 miejsce. 

 

ROK 2012 
 

Stan osobowy ODP Zawoja Przysłop to 27 członków czynnych  
oraz 13 członków MDK. 
21 lipca – uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru w 45 rocznicę 
istnienia OSP Zawoja Przysłop. 
Pamiątkową tablicę na gwiździe wraz z płaskorzeźbą wizerunku św. 
Floriana wykonał i podarował strażakom Pan Kazimierz Haberski. 
W sali reprezentacyjnej wybudowano kominek, ponadto cały budynek 
został gruntownie przygotowany do uroczystości. 
W tym roku strażacy brali udział w 8 akcjach, z tego w 5 pożarach  



i w 3 miejscowych zagrożeniach. 
Drużyna MDK zajęła III miejsce w zawodach gminnych, a seniorzy VI. 
Członkowie MDK również i w tym roku z dużym powodzeniem 
uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Gabriel 
Świtek ponownie zajął I miejsce w eliminacjach gminnych i 
powiatowych, zaś w etapie wojewódzkim zajął 11 miejsce. 
Do MDK zgłosili się: Szymon Chowaniak, Krzysztof Szczepanek, 
Szymon Toczek, Kamil Toczek i Michał Świtek. 

 

ROK 2013 

 
Dla tutejszej jednostki OSP, w której służy 31 ochotników, zakupiono 
drabinę pożarniczą i zestaw do czyszczenia kominów. 
Członkowie MDK, do której zapisał się jeszcze Mikołaj Janik, brali 
udział w wycieczce do KP PSP w Suchej Beskidzkiej. 
Dorośli druhowie uczestniczyli w ciągu tego roku w gaszeniu 3 
pożarów.  
Ponadto uczestniczyli w Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Grupa A 
zajęła V miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. 
W tym roku wyróżniono medalami i odznakami następujących 
strażaków ochotników: Piotr Polak, Łukasz Toczek, Mateusz Toczek, 
Konrad Pierog, Arkadiusz Toczek, Michał Drabek, Janusz Pluta, 
Mateusz Pierog, Witold Bury, Marcin Spyrka. 
 

ROK 2014 
 

W skład OSP Zawoja Przysłop wchodzi teraz 31 dorosłych druhów  
i 11 osób należących do MDP. 
W tym roku pozyskano środki na montaż nowej bramy garażowej. 
Trwa systematyczne wyposażanie kuchni, która jest coraz częściej 
wynajmowana, w potrzebne AGD. Z okazji Dnia Strażaka została 
zorganizowana uroczysta msza św. 
Grupa A zajęła tym razem VI miejsce w Gminnych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych, zaś MDK zdobyła II miejsce w tych 
zawodach. 
Do wyróżnionych druhów zaliczono tym razem następujących 
strażaków ochotników: Łukasz Toczek, Mateusz Toczek, Arkadiusz 
Toczek. Ponadto postanowiono wyróżnić Pana Kazimierza 
Haberskiego, który wykonał i przekazał przysłopskiej OSP  
figurę św. Floriana. 



 

 
 
 
 

 


