OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w ZAWOI PRZYSŁOP
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Przysłop rozpoczyna się na zebraniu założycielskim
w dniu 30.04.1966 r. Pierwszym prezesem Zarządu wybrany został dh Antoni Paciorek , a naczelnikiem
dh Władysław Spyrka. Obszar działania OSP Zawoja Przysłop to trudny górski teren położony w rejonie
przełęczy Przysłop, obejmujący administracyjnie fragmenty trzech gmin: Zawoi, Stryszawy i Makowa
Podhalańskiego. Początki działalności OSP to czas organizowania jednostki i zdobywania sprzętu. Pierwszą
pompę M-200, PO-2 „Leopolia” jednostka otrzymała w dniu 07.01.1969 r., a pierwszy środek alarmowania,
ręczną syrenę „Druhna”, w dniu 04.11.1969 r., wraz z nowocześniejszą pompą „Leopolia” M-800.
Z racji, iż jednostka nie posiadała własnego pomieszczenia i środka transportu, sprzęt ten był
przechowywany w prywatnych pomieszczeniach gospodarczych, zaś w razie potrzeby był przewożony
prywatnymi ciągnikami, czy furmankami. Od 1971 roku prezesem Zarządu został dh Władysław Pasierbek,
a naczelnikiem dh Józef Zemlik. W roku 1972 druhowie rozpoczęli starania o wybudowanie własnego
garażu, który pierwotnie miał znajdować się przy zabudowaniach miejscowego Kółka Rolniczego,
w przysiółku Bory. Rok 1973: prezesem Zarządu został wybrany dh Bronisław Kawiak. W pobliżu
planowanej lokalizacji remizy strażackiej w latach 1975 - 1980 powstał zbiornik przeciwpożarowy.
W dniu 15.02.1975 r. została nieodpłatnie pozyskana od OSP Wieprzec, przyczepa gaśnicza do przewozu
motopompy i armatury, którą można było holować ciągnikiem rolniczym. W dniu 02.02.1986 r. druhowie
zakupili działkę położoną w centrum Przysłopia z przeznaczeniem na budowę remizy. Budowa ta
rozpoczęła się w maju 1993 roku. W roku 1991 prezesem Zarządu został wybrany dh Aleksander Biłka,
a naczelnikiem dh Józef Kawiak. W roku 1996 kolejna zmiana w składzie Zarządu, naczelnikiem został
wybrany został dh Jan Żurek. Do roku 1998 jednostka nie posiadała własnego samochodu i jej działalność
z konieczności ograniczała się do najściślejszego terenu Przysłopia. W roku 1998 jednostka otrzymała od
Komendy Rejonowej PSP w Wadowicach samochód dostawczy Żuk, który we własnym zakresie
dostosowała do przewozu sprzętu i strażaków. Obecnie przysłopska jednostka wyposażona jest w samochód
gaśniczy Steyr 790 4x4 GBA 2,5/16, dwie motopompy pożarnicze PO-5 i PO-3, motopompę szlamową
YARD pompę pływającą Honda, agregat prądotwórczy z wyposażeniem, pilarkę do drewna i inny sprzęt
niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych, powodziowych i innych miejscowych zagrożeń, takich jak
wichury, podtopienia, czy poszukiwanie zaginionych osób.

Największe akcje, w których jednostka brała udział to akcja powodziowa na terenie Gminy Stryszawa i
Miasta Sucha Beskidzka w 1999 roku, akcja powodziowa na terenie Gmin Zawoja, Stryszawa
i Maków Podhalański w 2003 roku oraz pożar tartaku MAKPOL w Zawoi w 2004 roku oraz pożar grupy
zabudowań przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej w 2010 roku.

Remiza strażacka została oddana do użytku w 2011 r. Wtedy też otrzymała sztandar.

Przy tutejszej OSP od wielu lat działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której członkowie odnoszą
sukcesy w turniejach wiedzy pożarniczej oraz w zawodach strażackich.

Prezesem Zarządu od 14.02. 2010 r. jest dh Mariusz Szczurek, zaś naczelnikiem dh Mateusz Pierog.

30 kwietnia 2016 r. minęło 50 lat od założenia OSP Zawoja Przysłop.

OSP Zawoja Przysłop oprócz realizacji zadań statutowych jest ważną organizacją integrującą tutejszą
społeczność, zaś Dom Strażaka, po zlikwidowaniu miejscowej szkoły podstawowej, stał się ośrodek
lokalnej kultury i społecznej aktywności. W 2018 roku w pomieszczeniach remizy została otwarta Izba
Regionalna im. Franciszka Gazdy. Natomiast w 2019 roku w ramach grantu otrzymanego z programu
Działaj Lokalnie’19, powstała Młodzieżowa świetlica Strażacka ISKRA.

