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Zdjęcie nr 1. Strażacy OSP Stryszawa w dniu Walnego Zebrania, styczeń 2006 r.

Źródło: Materiały własne.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie powstała  w 1945 roku.  Ówczesne władze gminy 
widziała potrzebę zorganizowania straży pożarnej, ponieważ w tym okresie 92% zabudowań wsi 
Stryszawa stanowiły  budynki  drewniane.  Głównymi  inicjatorami  powstania  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej była grupa 15 osób, wśród których głównymi inicjatorami byli: Jan Blacharski, leśniczy 
oraz  ks.  Franciszek  Józefiak,  pierwszy  naczelnik  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  oraz  Roman 
Skrzypek, późniejszy długoletni prezes tej jednostki. Wśród założycieli OSP Stryszawa szczególną 
rolę odegrał ks. prałat, Henryk Znamirowski - proboszcz parafii w Stryszawie. 

W dniu  25 kwietnia  1945 roku z  inicjatywy Franciszka  Józefiaka odbyło się  na  wolnym 
powietrzu  zebranie  obywateli  wsi,  na  którym  to  zebraniu  została  założona  Straż  Pożarna  
w Stryszawie  w składzie:  Józefiak  Franciszek,  Janik  Władysław,  Pochopień  Stanisław,  Steczek 
Bolesław,  Ponikiewski  Władysław,  Skowron  Józef,  Pochopień  Józef,  Rusin  Bolesław,  Gustof 
Stanisław, Trzop Stanisław, Sikora Franciszek, Leśniak Józef, Kasperczyk Piotr, Trzop Władysław, 
Kołacz  Antoni,  Skalski  Stefan,  Blacharski  Jan.  W  dniu  15  maja  1945  roku  na  zebraniu 
ukonstytuował się pierwszy zarząd OSP w Stryszawie1.

Pierwsze  Walne  Zebranie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Stryszawie  odbyło  się  
w dniu 2 lipca 1945 roku, na które przybyło 24 strażaków. Na zebraniu wybrano władze OSP,  
a mianowicie prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika i komisję rewizyjną. Za zgodnością 
wszystkich zebranych ustalono, że zbiórki (czyli ćwiczenia strażackie) zarządzane będą co 14 dni 
w  piątki.  Ustalono  również,że  „Mundury,  jakie  kto  posiada,  powinien  starać  się  utrzymywać  
w odpowiednim porządku, gdyż czasowa straż nie jest w stanie kupić wszystko, gdyż co innego jest 
konieczniejsze  jak  na  przykład  motopompę  lub  też  remizę2”.

1  Kronika OSP Stryszawa, s. 8.
2  Raporty  i  Protokoły  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Stryszawie,  protokół  walnego  zebrania  OSP

w Stryszawie z dnia 2 lipca 1945r., s. 1 - 4.



Zdjęcie nr 2. Protokół pierwszego walnego zebrania OSP Stryszawa

Źródło: Archiwum OSP.

Pierwszym  sprzętem  gaśniczym,  jakim  dysponowali  strażacy  ze  Stryszawy,  
była sikawka poniemiecka oraz 20 metrów węża. Oznaką przynależności do straży pożarnej były 
czapki, które zakupiono z pierwszej zorganizowanej zabawy. Strażacy gromadzony sprzęt gaśniczy 
przechowywali w pomieszczeniach u Leśniaka Wincentego, później w leśniczówce a następnie w 
miejscowej  mleczarni  w zdewastowanej  szopie  na  węgiel.  Pierwsza  motopompa  M800  została 
zakupiona w1946 roku w Krakowskiej Komendzie Straży Pożarnej za kwotę 46.000 zł, pieniądze 
zostały  pożyczone  od  mieszkańców  Stanisława  i  Władysława  Ponikiewskich  oraz  Stanisława 
Leśniaka.  Jej  poświęcenie  odbyło  się  w  dniu  6  października  1946  r.  
w kościele parafialnym św. Anny w Stryszawie. 

W 1949 roku podczas walnego zebrania w dniu 2 lutego postanowiono wybudować remizę w 
ramach czynu społecznego. Inwestycja ta była w całości finansowana ze składek mieszkańców wsi 
Stryszawa. W początkowej wersji miał to być budynek drewniany. Zgromadzono nawet potrzebny 
materiał, ale ostatecznie zdecydowano się na budowę budynku murowanego3. 

Działalność  operacyjna  i  gospodarcza  była  współfinansowana  przez  mieszkańców  wsi 
Stryszawa, którzy to nie szczędzili grosza i pomocy podczas budowy i zakupów sprzętu. Pierwszy 
samochód  strażacki  GAZ  zakupiono  24  lipca  1949  roku  
z funduszy OSP w Powiatowej Radzie Narodowej w Nysie; samochód ten został sprzedany w 1957 
r.4.  W  tym  samym  roku  trafił  do  jednostki  stryszawskiej  Ford  V8
z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, który służył strażakom do 1965 
roku. 

3  Kronika OSP, s. 9 -10.
4  Kronika OSP, s.15.



Zdjęcie nr 3. Motopompa i samochód strażaków OSP w Stryszawie. Ćwiczenia podczas przekazania sztandaru w 
1962 r.

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

 W  okresie  od  1955  roku  do  1963  roku  Ochotnicza  Straż  Pożarna  prowadziła  
we własnym zakresie produkcję dachówki cementowej na potrzeby miejscowych rolników a czysty 
dochód przeznaczono na budowę remizy – świetlicy5. W dniu 5 maja 1959 roku Uchwałą Walnego 
Zebrania  OSP ustalono dla  całości  budynku strażackiego nazwę „DOM STRAŻAKA”, a  szyld 
umieszczono na kalenicy budynku.

Zdjęcie nr 4. Historyczny szyld umieszczony w 1959 r.

Źródło: Materiały własne.

W  dniu  6  maja  1962  roku  odbyła  się  uroczystość  wręczenia  sztandaru  stryszawskim 
strażakom. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 700 rano w kościele parafialnym w Stryszawie, w 
którym  odprawiono  mszę  św.  w  intencji  strażaków,  
a sztandar poświęcił proboszcz parafii ks. prałat Henryk Znamirowski6. 
5  Tamże, s.12.
6  Ks. prałat. Henryk Znamirowski, długoletni proboszcz stryszawskiej parafii pod wezwaniem św. Anny, żołnierz I 

wojny  światowej,  współtwórca  i  organizator  Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Urodził  się  
19 stycznia 1902 roku w Starym Sączu, zmarł 31 grudnia 1990 r. w Stryszawie, Patron Szkoły Podstawowej Nr 2 w 



Zdjęcie  nr  5.  Moment  wręczenia  sztandaru  przez  Przewodniczącego  PRN  Cz.  Druzgałę.  
Poczet sztandarowy: Sikora Ludwik, Kłapyta Franciszek, Władysław Ponikiewski

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

Po zakończeniu uroczystości w kościele odbyła się ceremonia związana 
z przekazaniem sztandaru. Przekazania sztandaru dokonał Przewodniczący Powiatowej Rady 
Narodowej w Suchej Beskidzkiej Czesław Druzgała. 

 

Zdjęcie nr 6. Zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru wraz z programem

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

Na uroczystość wręczenia sztandaru przybyli między innymi: Komendant Wojewódzki Straży 
Pożarnych,  płk  Zarzycki,  prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  
w Krakowie dh. Filipek i Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej kpt. Marek 
Aksamit7.

Wręczenie sztandaru to jedna z najważniejszych uroczystości Ochotniczej Straży Pożarnej, 
której zawsze towarzyszy szereg atrakcji zarówno oficjalnych, artystycznych, jak i pokazów czy 
defilad. Tak też było w dniu 6 maja 1962 roku.

Stryszawie.
7  Kronika OSP, s. 12-13.



Zdjęcie nr 7. Defilada strażaków ze Stryszawy podczas uroczystości wręczenia sztandaru w 1962r.

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

 Pierwszy  nowy,  prawdziwy  samochód  strażacki  z  beczką  trafił  do  Stryszawy  
w  1968  i  roku  służył  do  1987  roku.  Był  to  Star  25GBM  wyposażony  w  zbiornik  wodny  
o pojemności  2000 litrów i  motopompę. W 1970 roku OSP otrzymała z Powiatowej  Komendy 
Straży  w  Suchej  Beskidzkiej  drugi  samochód  Star  20L,  w  związku  z  tym  
po  raz  pierwszy  został  zatrudniony  kierowca  na  pełny  etat  płatny  z  funduszu  OSP8.  Strażacy 
samochodem tym wykonywali  usługi dla ludności Stryszawy, transportując materiał  budowlany. 
Zyski z tej działalności wykorzystywane były do prac remontowo -  budowlanych w budynku OSP.

Zdjęcie nr 8. Strażacy OSP w Stryszawie na tle samochodu Star 25

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

Strażacy  w  Stryszawie  prowadzili  działalność  statutową,  która  polegała  na  stałym 
podnoszeniu umiejętności gaszenia pożarów, udziale w zawodach sportowo -pożarniczych (w dniu 
23  października  1966  roku  zajęli  I  miejsce  w  Zawodach  Powiatowych  Straży  Pożarnych),   
a  w budynku  Domu Strażaka  działał  Zespół  Regionalny,  który  występował  na  scenie  remizy  
i w sąsiednich miejscowościach z wielkimi sukcesami. Obok remizy na placu należącym do straży 
znajdowało  się  boisko do gry w siatkówkę,  na  którym w niedzielne  popołudnia  odbywały się 
regularne  rozgrywki  klubu  sportowego  LKS  Jałowiec,  jego  zawodnikami  byli  strażacy  OSP.  

8  Kronika OSP, s. 15.



W  1966  r.  w  budynku  Domu  Strażaka  na  sali  widowiskowej  powstało  Kino  Wiejskie,  
w którym wyświetlano filmy, a maksymalna ilość osób przewidzianych na seans wynosiła 1509.

Zdjęcie nr 9. Strażacy podczas zawodów sportowo - pożarniczych

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

W 1970 roku zakończono budowę „Domu Strażaka”.  Koszt nakładów poniesionych przez 
OSP w latach 1950 -1970 wyniósł 220490 zł10.

Lata  siedemdziesiąte  do  rozwój  OSP skierowany  głównie  na  osiągnięcia  sportowe  oraz 
współzawodnictwo  pomiędzy  stowarzyszeniami  OSP  i  oddziałami  powiatowymi  ZOSP  
w przeciwpożarowej działalności prewencyjno - propagandowej.

 

Zdjęcie nr 10. Dyplom za współzawodnictwo oraz zarząd OSP podczas odbioru nagrody w 1974 r.

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.
Działalność OSP skupiała się także na kulturze i rozrywce. Coraz częściej organizowane były 

festyny, zabawy i wieczorki taneczne dla strażaków. W budynku Domu Strażaka oprócz zespołu 
folklorystycznego  rozpoczął  działalność  Klub  Rolnika  prowadzony  przez  Gminną  Spółdzielnię 
„Samopomoc  Chłopska”  w  Stryszawie  i  Zarząd  Kółka  Rolniczego  w Stryszawie.  Zarząd  OSP 
wzbogacił swoją ofertę kulturalno – oświatową skierowaną do strażaków o wycieczki turystyczne. 

9  Odpis-Protokół orzeczenia komisji kwalifikacyjnej pomieszczeń przewidzianych do wyświetlania filmów na terenie 
działania kin wiejskich, Stryszawa 17 luty 1966 r.

10  Zestawienie  środków  finansowych  na  budowę  „DOMU  STRAZAKA”  w  Stryszawie  sporządzone  
na  podstawie  dochodów  i  materiałów  ewidencyjnych  znajdujących  się  w  posiadaniu  OSP  w  Stryszawie,  
s. 23. 



Zdjęcie nr 11. Strażacy wraz z rodzinami na wycieczce w Kopalni Soli w Wieliczce

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

Zdjęcie nr 12. Strażacy na wycieczce - Spływ Dunajcem

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

Lata siedemdziesiąte to czas rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej na wszystkich szczeblach. 
Strażacy  ze  Stryszawy  zdobywali  szereg  zwycięstw  w  zawodach  sportowych  i  strażackich. 
Uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach mających za zadanie utrzymanie stałej gotowości bojowej.

W 1975 roku w dniach 17 -18 maja obchodzono 30 - lecie działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stryszawie. Obchody zostały przygotowane przez Komitet  Organizacyjny 30 - lecia 
OSP w Stryszawie w skład którego oprócz strażaków z zarządu OSP weszli  Naczelnik Gminy 
Stryszawa, I sekretarz KG PZPR, Prezes Pow. ZOSP, Powiatowy Komendant Straży Pożarnych  
w Suchej Beskidzkiej. Uroczystość rozpoczęła się w dniu 17 maja o godz. 800 wędrówką turystów 
na trasach „Pierwszego Zlotu Turystów Strażaków”. Trasy były przygotowane dla trzech dyscyplin 
turystycznych:

a)  motocyklowe  z  Nowego  Targu,  Oświęcimia,  Myślenic  i  Limanowej  
do Stryszawy,

b) rowerowe z Żywca, Rabki, Wadowic, Andrychowa i Kalwarii do Stryszawy,



c) trasy piesze dwudniowe z Andrychowa poprzez szczyt Laskowca, z Osielca poprzez Hale 
Krupową, 

d)  trasę  pieszą  jednodniową  z  Zawoi  przez  Kiczorę,  z  Suchej  przez  Magurkę,  
z Koszarawy przez Jałowiec do Stryszawy11.

W dniu 17 maja 1975 roku o godzinie 2000 odbył się obok „Domu Strażaka” capstrzyk,  
a następnie przemarsz i złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych członków OSP 

w Stryszawie. W dniu 18 maja odbyła się uroczysta akademia w sali OSP, pokaz sprawności 
strażaków oraz Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez  LZS Jałowiec w Stryszawie12.

 W  końcu  lat  siedemdziesiątych  zaczęto  zastanawiać  się  nad  wychowaniem  nowych 
zastępców. W roku 1976 powołano do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą,  która liczyła 8 
osób. Do drużyny tej wstąpili synowie strażaków oraz ich koledzy z ław szkolnych. OSP zaczęło 
w sposób profesjonalny szkolić zastępy przyszłych strażaków. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
biorąc udział w zawodach sportowo- pożarniczych zaczyna również odnosić sukcesy.

Zdjęcie nr 13. Strażacy i MDP podczas zawodów sportowych w Suchej Beskidzkiej 1980 r. 

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

W 1982 roku umiera Prezes OSP w Stryszawie dh. Roman Skrzypek, który pełnił tę funkcję 
od  1947  r.  Nowym  prezesem  został  wybrany  Marian  Skowron  (1983  -  1985),  
a następnie funkcję prezesa objął st. ogn. Władysław Janik, długoletni Komendant Gminny OSP 
w Stryszawie i naczelnik OSP Stryszawa, emerytowany strażak. Funkcję tę pełnił do 1988 r., kiedy 
to nowym prezesem został dh. Marian Łaciak, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego13.

Lata  osiemdziesiąte  to  nagły  rozwój  w  dziedzinie  sprzętowej.  Do  OSP  
w Stryszawie trafił nowoczesny samochód gaśniczy na podwoziu Star 244 z napędami na cztery 
koła. Samochód ten został przekazany przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Bielsku 
Białej w dniu 23 grudnia 1983 r. Następny nowy samochód pojawił się w roku 1987 r., a był to 
lekki samochód gaśniczy na podwoziu Żuk A 15 przekazany za samochód Star 25 przez Komendę 
Rejonową Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

11  Regulamin I Zlotu Turystów Strażaków w Stryszawie.
12  Dokumentacja i szczegółowy program Trzydziestolecia OSP Stryszawa, 1975 r., Archiwum OSP.
13  Kronika OSP, s. 16.



Zdjęcie nr 14. Sprzęt i budynek OSP, rok 1994. Zdjęcie wykonane podczas przygotowania wniosku 
o włącznie OSP do KSRG

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

Lata  90  -  te  to  oczekiwane  na  zmiany  ustrojowe  w  Polsce  i  powstanie 
samorządów gminnych. Wraz z powstaniem nowej władzy rozdzielono straż pożarną.  
W 1991  roku  została  przeprowadzona  reforma  pożarnictwa  i  powstały  dwie  nowe 
ustawy, tj. o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. 

W wyniku  tych  zmian  straż  ochotnicza  została  skierowana  do  samorządów,  
a  finansowanie  ochrony przeciwpożarowej  przeszło  na  gminy i  Wójta.  Zarząd  OSP 
szukał  nowych  źródeł  finansowania  swojej  działalności.  Sala  widowiskowa  została 
wynajęta pod działalność gospodarczą. Z otrzymanych dochodów z tego tytułu strażacy 
finansowali zakup nowego sprzętu i remont budynku. 

W dniu  29  kwietnia  1995  roku  jednostka  OSP Stryszawa  została  włączona  
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Decyzję nr 4/30/KSRG w tej sprawie 
podpisał  Komendant  Główny  Państwowej  Straży  Pożarnej  nadbryg.  Feliks  Dela14. 
Włączenie  jednostki  zostało  poprzedzone  uzgodnieniami,  jakie  zawarł  Komendant 
Rejonowy  z  Zarządem  Gminy  Stryszawa  reprezentowanym  przez  Wójta  Gminy  
z Zarządem OSP Stryszawa w dniu 29 listopada 1994 roku. W wyniku tych porozumień 
jednostka stryszawskiej straży pożarnej znalazła się w gronie wybranych i najlepszych 
jednostek  strażackich  w  Polsce.  Zaszczyty  te  pociągały  za  sobą  liczne  obowiązki  
w  postaci  udziału  jednostki  w  działaniach  ratowniczych  poza  terenem  własnego 
Działania, jakim dotychczas był teren gminy Stryszawa. Strażacy zobowiązani zostali 
do  ukończenia  szeregu  kursów  i  szkoleń,  które  miały  gwarantować  dalszy  rozwój 
pożarnictwa w Stryszawie15.

14  Decyzja nr 4/30/KSRG Komendanta Głównego PSP z dnia 27 kwietnia 1995 r.
15  Uzgodnienie dotyczące włączenia Jednostki OSP do KSRG z dnia 29.11.1994 r.

9



Zdjęcie nr 15. Decyzja Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia do KSRG

Źródło: KP PSP Sucha Beskidzka.

 Rok 1995 to rok jubileuszu pięćdziesiątej rocznicy powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Stryszawie.  Został  ufundowany  nowy  sztandar  dla  OSP.  Sztandar  ten 
poświęcono oraz odznaczono srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa w dniu  
16 lipca 1995 r.  podczas uroczystego jubileuszu 50 -lecia istnienia Straży Pożarnej  
w Stryszawie.  Jubileusz został  zorganizowany na placu OSP, a po jego zakończeniu 
strażacy  w  kolumnie  marszowej  udali  się  do  kościoła  parafialnego,  by  poświęcić 
sztandar. Na uroczystość zostali zaproszeni znakomici goście oraz wszyscy mieszkańcy 
Stryszawy. Msza św. została odprawiona przez przybyłych na tę uroczystość wszystkich 
księży  wywodzących  się  ze  wsi   Stryszawy.  W  śród  nich  był  również  
ks.  Franciszek  Józefiak  -  założyciel  i  pierwszy  naczelnik  straży  pożarnej  
w Stryszawie. Został on odznaczony w dniu jubileuszu Złotym Medalem za Zasługi  
dla Pożarnictwa.

10



Zdjęcie nr 16. Uchwała nadająca OSP nowy sztandar

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.

W 1996 roku zarząd OSP postanowił uregulować własności gruntów, na których 
stał  Dom  Strażaka.  Pierwszym  właścicielem  gruntu,  był  Okręgowy  Zarząd  Lasów 
Państwowych w Krakowie, który to użyczył teren na budowę remizy. Jednak na mocy 
dekretu PKWNN z dnia 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu 
Państwa(  DzU  Nr  15  poz.  82  z  dnia  27.12.1944  r.)  Okręgowe  Lasy  Państwowe 
przekazały teren protokołem z dnia 27.11.1948 roku na rzecz Państwowego Funduszu 
Ziemi.  Wydział  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Prezydium PRN w Suchej  Beskidzkiej  jako 
administrator  gruntów Skarbu Państwa wyraził  zgodę na przekazanie działki o pow. 
0.21.87 ha w Stryszawie na rzecz OSP Stryszawa, a wniosek ten poparło Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Krakowie16. Zarząd 
OSP  zwrócił  się  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  w  Warszawie  
o wyrażenie zgody na przekazanie gruntu w zarząd i użytkowanie17. W dniu 29.12.1960 
roku Minister  Rolnictwa przekazał  w użytkowanie  wymienioną  działkę  na  potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej18 w Stryszawie. Zarząd otrzymał działkę, która nie była 
połączona z drogą. Brak dojazdu do działki stanowił dość poważny problem, dlatego też 
strażacy  postanowili  zwrócić  się  do  proboszcza  parafii  św.  Anny  w  Stryszawie  
o przekazanie części działki na drogę dojazdową do placu i budynku remizy. W dniu 26 
listopada  1965  roku  ks.  prałat  H.  Znamirowski  przekazał  grunt  o  pow.  67.30  m2 

stanowiący część parceli nr 9656/2, a położonej od strony południowej od organistówki,
z przeznaczeniem na drogę dojazdową do remizy strażackiej OSP19.

Zarząd,  posiadając  w  dyspozycji  dokumenty  użyczające  strażakom  działki, 
postanowił  założyć  księgi  wieczyste  z  uwagi  na  istniejącą  groźbę  komunalizacji 
niektórych budynków na terenie gminy,  w tym również Domu Strażaka.  W dniu 23 
maja  1996  roku  postanowieniem Sadu  Rejonowego  -  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  
w Suchej Beskidzkiej założono księgę wieczystą i wpisano ją do rejestru pod pozycją 
KW Nr 3997120.

Włączenie  jednostki  do  KSRG  spowodowało  zmianę  myślenia  strażaków  
i  skierowania  wszystkich  wysiłków  na  dosprzętowienie  jednostki.  Pierwszym  tego 
sukcesem było  powiększenie  parku maszynowego o kolejny samochód,  który został 
przekazany  z  Komendy Wojewódzkiej  PSP w Bielsku  Białej  w  1998  roku.  Był  to 
samochód rozpoznawczo - ratowniczy na podwoziu Fiata 125 Combi. W stryszawskiej 
remizie  zaczęło  brakować  miejsca  na  przechowywany  sprzęt.  Coraz  częściej 
podnoszono  kwestię  rozbudowy  części  bojowej,  jak  również  zwracano  uwagę  
na  ograniczoną  powierzchnię  sali  widowiskowej.  W dniu  22  listopada  1998  roku  
na wniosek prezesa odbyło się posiedzenie zarządu OSP poszerzone o radnych gminy 
Stryszawa,  na  którym to  posiedzeniu powołano Komitet  Rozbudowy Remizy OSP.  
W  skład  komitetu  weszli  radni:  R.  Hadka,  E.  Spytek,  K.  Lasek,  J  Kłapyta  oraz 
przedstawiciele straży: prezes M. Łaciak, S. Hutniczak, K. Okrzesik. Przewodniczącym 
16  Opinia  z  dnia  18.10.1960  r.,  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady Narodowej  w  Krakowie,  Wydział 

Rolnictwa i Leśnictwa, Nr Rol-27/84/60.
17  Wniosek OSP Stryszawa do Ministra Rolnictwa i Leśnictwa przez ministra Spraw Wewnętrznych 

przez Komendę Główną Straży Pożarnych w Warszawie,  al. Ujazdowskie 9.  z dnia 7.11.1960 r.,  
nr SW. poż. RO. IV-4/21/28/60.

18  Ministerstwo Rolnictwa, pismo z dnia 29.12.1960 r., nr UR-N-2/845/60.
19  Umowa zawarta pomiędzy Parafią Rzymsko Katolicką w Stryszawie, a zarządem OSP z dnia 26 

listopada 1965r. 
20  Księga wieczysta KW Nr 39971, pismo Sądu Rejonowego Nr Dz.Kw.1342/96. 
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komitetu  rozbudowy  został  Krzysztof  Okrzesik.  W  dniu  16  stycznia  1999  roku  
na  Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczym  członkowie  OSP  zatwierdzili  pomysł 
rozbudowy i postawili zarządowi zadanie mające na celu zdobycie środków na budowę 
i rozpoczęcie prac budowlanych w 1999 roku21. 

W 1999 roku parafia stryszawska została nawiedzona przez obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej.  Dzień  ten  był  wielkim  przeżyciem  dla  wszystkich  mieszkańców 
wioski.  W  uroczystości  kościelne  została  również  zaangażowana  Ochotnicza  Straż 
Pożarna, która to odegrała główną rolę w przygotowaniach i organizacji uroczystości.

Zdjęcie nr 17. Strażacy OSP niosący Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w procesji
do kościoła św. Anny w Stryszawie

Źródło: Materiały własne.

Pomimo  początkowych  trudności  z  projektowaniem  budynku  oraz  uwag 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie we wrześniu 1999 r. rozpoczęto 
budowę nowej części  budynku Domu Strażaka,  w której  miały znajdować się nowe 
przestronne  garaże  dla  wozów  bojowych,  wieża  oraz  pomieszczenia  socjalne  nad 
boksami  garażowymi.  W  dniu  rozpoczęcia  budowy  strażacy  dysponowali  kwotą  
28.000 zł, 18 000zł przekazanymi na cel budowy przez Urząd Gminy w Stryszawie oraz 
dotacją Komendy Głównej w wysokości 7000zł. Niemniej pozwoliło to na wykonanie 
pierwszej kondygnacji budynku i zakończenie jej płytą betonową. Strażacy pracowali  
w czynie  społecznym a  większość  prac  związanych  z  niwelacją  terenu,  wykopami, 
transportem  materiałów  budowlanych  wykonali  nieodpłatnie  właściciele  firm 
znajdujących  się  na  terenie  wioski.  Nadleśnictwo  w  Suchej  Beskidzkiej  przekazało 
nieodpłatnie  drewno,  a  firma  LADREW  i  Habowski  Andrzej,  właściciel  traku  
w Stryszawie, przetarli również nieodpłatnie22.

W dniach od 24 lipca do 2 sierpnia 2001 r. teren suskiego powiatu nawiedziła 
powódź.  Pod wodą znalazły się  gminy Maków Podhalański  i  Budzów,  a  w gminie 
Stryszawa  wystąpiło  zjawisko  zwane  osuwiskiem.  W miejscowości  Lachowice  na  

21  Protokół walnego zebrania z dnia 16.01.1999 r.
22  Sprawozdanie Społecznego Komitetu Rozbudowy OSP z 2000 r., przedstawione na Walnym Zebraniu 

OSP w dniu 5 lutego 2000 r.
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oś.  „Za  Wodą”  wraz  z  ogromną  masą  ziemi  osunęło  się  po  zboczu  12  budynków. 
Strażacy z  OSP Stryszawa  jako  pierwsi  przybyli  na  miejsce  zdarzenia  i  dzięki  ich 
przytomnemu działaniu udało się uratować wszystkich mieszkańców. Za tę organizację 
działań  i  bohaterskie  zachowanie  dwóch  strażaków  OSP,  dh.  Stanisław  Hutniczak  
i dh. Okrzesik Piotr, zostało odznaczonych przez prezydenta RP Medalem Za Ofiarność 
i Odwagę.

Strażacy stryszawskiej OSP działali przez dwa tygodnie, walcząc ze skutkami 
powodzi na terenie gminy i powiatu. W podzięce za trud, jaki włożyli wszyscy strażacy, 
jednostka została wyróżniona Dyplomem Komendanta Głównego.
W  tym  samym  roku  został  zakończony  pierwszy  etap  rozbudowy  remizy.  Zarząd 
prowadził w sprawie budowy szeroko zakrojone negocjacje z Komendą Główną PSP, 
Zarządem Głównym ZOSP RP oraz posłami na Sejm RP. Efekt pracy był widoczny,  
a rok 2002 zapowiadał się być rokiem przełomowym w działalności OSP i Społecznego 
Komitetu Rozbudowy Remizy OSP.

Zdjęcie nr 19. Budynek w trakcie rozbudowy. Stan z roku 2000

Źródło: Materiały własne.

Budowa, która trwała od września 1999 roku została zakończona w 2002 roku. 
Koszt rozbudowy zamknął się w kwocie 250000 zł. 

Zdjęcie nr 20. Komendant Powiatowy w Suchej Beskidzkiej,  mł.  bryg. Bogusław Patera i  Wójt 
Jacek Zając podczas oddania do użytku garaży

Źródło: Archiwum OSP Stryszawa.
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Rok 2002 to rok wyjątkowy w najnowszej historii Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Stryszawie, ogrom pracy włożony przez członków OSP oraz różnorodność zadań,  
z  jakimi  przyszło  się  zmagać  strażakom,  pozwoliły  zakończyć  budowę  garaży, 
przebudować, odremontować i  powiększyć salę  widowiskową, jak również wykonać 
utwardzenie  placów  manewrowych  przed  budynkiem  z  kostki  betonowej  (trylinka 
betonowa)  i  odnowić  elewację  budynku.  W  dniu  21  lipca  2002  roku  odbyła  
się uroczystość przekazania do użytku rozbudowanej remizy OSP.

Rok 2003 przyniósł wiele zmian sprzętowych i kadrowych. Do jednostki OSP 
w Stryszawie trafił ciężki samochód gaśniczy Jelcz 315, zakupiony przez Urząd Gminy 
w  Stryszawie,  a  decyzją  Wójta  z  dnia  16.12.2003  r.  przekazany  na  własność 
stryszawskiej  jednostce.  Strażacy  ze  środków  otrzymanych  z  likwidacji  Kółka 
Rolniczego  w  Stryszawie  (24 000  zł.)  zakupili  sprzęt  hydrauliczny  do  ratownictwa 
drogowego  za  kwotę  17 000  złotych,  a  pozostałą  część  przeznaczono  na  sprzęt  
do  ratownictwa  medycznego.  Tym  samym  OSP  wkroczyła  w  nowe  dziedziny 
ratownicze. W tym samym roku zanotowano największy napływ młodzieży w szeregi 
MDP.  Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza  liczyła  18  członków.  W 2003  roku  umarł 
pierwszy Naczelnik OSP, ks. Franciszek Józefiak.

W miesiącu maju 2003 r. podczas uroczystości strażackich Srebrnym Krzyżem 
Zasługi  przez  Prezydenta  RP zostali  odznaczeni:  Prezes  OSP dh.  Marian  Łaciak  
i  dh.  Koraliczek  Antoni,  a  Brązowym  Krzyżem  Zasługi:  dh.  mł.  kpt.  Okrzesik 
Krzysztof, dh. Hutniczak Stanisław i dh. Pietrusa Czesław.

W  dniu  27.  12.  200  3r.  zaszły  zmiany  w  składzie  zarządu  OSP.  
Z funkcji naczelnika OSP zrezygnował mł. kpt. inż. Krzysztof Okrzesik w związku  
z  objęciem  Dowództwa  Jednostki  Ratowniczo  -  Gaśniczej  w  Suchej  Beskidzkiej,  
a nowym Naczelnikiem został dh. Piotr Okrzesik23. 

W 2004 roku rozpoczęło się wielkie  szkolenie strażaków z zakresu udzielania 
pierwszej  pomocy  medycznej  oraz  ratownictwa  drogowego.  Z  szeregów  OSP 
przeszkolono  12  ratowników  medycznych  KSRG  oraz  15  druhów  w  zakresie 
ratownictwa  technicznego.  Od  1  czerwca  2004  roku  jednostka  OSP zaczęła  swoją 
specjalizację  w  zakresie  likwidacji  miejscowych  zagrożeń  na  drogach.  Zarząd  OSP 
czynił  starania  celem pozyskania  samochodu  do  ratownictwa  drogowego.  Starania  
te zostają zakończone sukcesem w dniu 6 grudnia 2004 roku, kiedy to z rąk nadbryg. 
Seweryna Dyji,  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie,  naczelnik 
OSP odebrał kluczyki do samochodu ratownictwa drogowego WV T4 przekazanego  
z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

23  Sprawozdanie zarządu OSP z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego z dnia 10.01.2004 r.
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Zdjęcie nr 21. Uczestnicy kursu ratownictwa technicznego organizowanego w KP PSP Sucha B. 
Strażacy z OSP Stryszawa i OSP Białka 2004 r.

Źródło: Materiały własne.

Zastęp  ratowniczy  OSP Stryszawa  po  raz  pierwszy  w  2005  r.  uczestniczył  
w IV Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, które odbyły się 
na terenie Gminy Stryszawa. Zastęp w składzie: P. Okrzesik, S. Łaciak i M. Bachorczyk 
zajął 28 miejsce w kategorii ogólnej. W tym samym roku  odbył się również Pierwszy 
Turniej na Najlepszego Kierowcę KSRG w powiecie suskim. Turniej, zorganizowany 
przez Komendę Powiatową PSP w Suchej Beskidzkiej i Zarząd Powiatowy Oddziału 
Związku  OSP w  Suchej  Beskidzkiej,  wygrał  Naczelnik  OSP Stryszawa,  dh.  Piotr 
Okrzesik.

Podczas  Zebrania  Sprawozdawczo  –  Wyborczego  21  stycznia  2006  roku 
podsumowano działalność za lata 2001 - 2005. W okresie tym na działalność bojową 
OSP otrzymała dotację  w wysokości  292 000 zł.  Jednostka stryszawskich strażaków 
uczestniczyła w 183 interwencjach,  a strażacy ukończyli  99 kursów organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną24.

W 2006 roku jednostka  wzbogaciła  się  o  kolejny samochód przekazany przez 
Komendę Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z Centralnej Szkoły PSP 
w  Częstochowie  marki  Polonez.  Samochód  ten  zastąpił  wysłużonego  Fiata  125p. 
Drużyna OSP biorąca udział w II Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym 
i Drogowym Jednostek KSRG zajęła 19 miejsce, a w klasyfikacji OSP 4 miejsce. 

24  Sprawozdanie Naczelnika OSP w Stryszawie za rok 2005., z dnia 21 stycznia 2006 r.
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Sukcesy sportowe zaczęła osiągać także strażacka drużyna siatkarzy. W turniejach 
organizowanych przez PSP i Zarząd Powiatowy zdobyła po raz trzeci tytuł najlepszej 
drużyny powiatu  w piłce  siatkowej  i  otrzymała  Puchar  Komendanta  Powiatowego  
na  własność.  Jednostka  kontynuowała  współpracę  z  różnymi  organizacjami  
i instytucjami celem pozyskiwania coraz to lepszego sprzętu ratowniczego. W wyniku 
współpracy  z  Oddziałem  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  w  Suchej 
Beskidzkiej jednostka otrzymała sprzęt medyczny. Dzięki otrzymanemu zestawowi PSP 
R1  strażacy  mogli  w  większej  skali  udzielać  pomocy  osobom  poszkodowanym  
na  drogach.  Był  to  już  trzeci  zestaw  medyczny,  jakim  dysponowała  Jednostka 
Operacyjno  Techniczna  w  Stryszawie.  W dniu  1  kwietnia  2006  r.  członkowie  OSP 
uczestniczyli  w  Zwyczajnym  Zjeździe  Oddziału  Gminnego  Związku  Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, który odbył się w siedzibie OSP Kuków. W dniu 4 listopada odbył 
się II Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej, który obradował 
w OSP Bystra. 

Następny rok to  również  rok sukcesów drużyn sportowych i  strażackich OSP. 
Stryszawscy strażacy w III edycji Mistrzostw „Ratownictwo 2007” zajęli 12 miejsce  
i 3 lokatę wśród zespołów OSP. Drużyna siatkówki zdobyła kolejne puchary a zespół 
strażacki  zajął  pierwsze  miejsce  w  zawodach  gminnych  i  3  miejsce  w  zawodach 
sportowo - pożarniczych na szczeblu powiatu. 

Zdjęcie nr 22. Drużyna OSP podczas zakończenia mistrzostw. Na zdjęciu wraz z Wójtem Gminy 
J. Zającem, Przewodniczącym Rady R. Hadką, V-ce Starostą J. Bałosem

Źródło: Materiały własne.
1  września  2007  został  zorganizowany  IV Rajd  Górski  MDP na  szczyt  góry 

Jałowiec (1111m n.p.m) najwyższego szczytu w Stryszawie25.
Na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie rozpoczął działalność projekt 

realizowany  przez  Zarząd  Główny  Związku  OSP  RP  „Centrum  Kształcenia  
na  odległość  na  wsiach”,  finansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.  Centrum  zostało  wyposażone  w  komputery,  meble  i  materiały 
dydaktyczne. Z centrów tych mogą korzystać wszyscy zainteresowani, niemniej jednak 
OSP  skierowała  ten  projekt  do  dzieci  i  młodzieży  szczególnie  zrzeszonej  
w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Stryszawa26.

25  Sprawozdanie zarządu OSP z dnia 5 stycznia 2008 r.
26  Tamże.
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W dniach 5 - 6 maja 2008 roku drużyna OSP wzięła udział w międzynarodowych 
zawodach w ratownictwie technicznym - „Uwalnianie osoby poszkodowanej z wraku 
samochodu” na Słowacji. Mistrzostwa polegały na jak najszybszym wykonaniu dostępu 
do  osoby  poszkodowanej  przy  użyciu  narzędzi  hydraulicznych,  jej  ewakuacja  na 
zewnątrz  i  udzielenie  kwalifikowanej  pomocy  medycznej.  W  zawodach  tych 
uczestniczyły  drużyny  z  Słowacji,  Czech,  Węgier  oraz  OSP  Stryszawa,  która 
reprezentowała Polskę.

Zdjęcia nr 23 i 24.  Drużyna OSP Stryszawa podczas zawodów w Słowacji 
Źródło: Materiały własne.

Zarząd jednostki  postanowił  poczynić starania  w kierunku wymiany średniego 
samochodu  gaśniczego  Star  244.  Dzięki  konkursowi,  jaki  ogłosił  marszałek 
województwa małopolskiego w 2008 roku OSP otrzymała od Komendy Powiatowej 
PSP w Suchej Beskidzkiej średni samochód gaśniczy o napędzie 4x4 Renault Midliner. 
Samochód ten uroczyście został przekazany w dniu 9 lutego 2009 r.,  a poświecony  
3  maja  2009  r.  podczas  gminnych  uroczystości  Dnia  Strażaka  2009.  Poświęcenia 
dokonał  biskup  Jan  Szkodoń  –  biskup  pomocniczy  Metropolity  Krakowskiego.  
W uroczystości wzięło udział wiele znakomitych gości, na czelne z st. bryg. mgr inż. 
Józefem Galicą, zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie.  
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Zdjęcie nr 25. Przekazanie samochodu na placu KW PSP w Krakowie. Samochód odbierają Prezes 
OSP i Wójt Gminy Stryszawa

Źródło: Materiały własne.

W  2009  roku  dzięki  przychylności  Zastępcy  Komendanta  Wojewódzkiego  
w  Krakowie  jednostka  stryszawskiej  straży  wzbogaciła  się  również  o  samochód 
terenowy Land - Rower Defender 4x4 oraz o motocykl terenowy Honda. 

Idąc  za  ciosem  strażacy  przystąpili  do  następnego  konkursu  organizowanego 
przez marszałka województwa małopolskiego „Małopolskie Remizy”. Komisja w dniu 
19 maja 2009 roku oraz 25 maja 2009 roku dokonała oceny merytorycznej wniosków 
z kryteriami wyboru ustalonymi w regulaminie i wskazała OSP w Stryszawie. Dzięki 
otrzymanej  dotacji  z  urzędu  gminy  i  marszałka  województwa  przeprowadzono 
termomodernizację budynku Domu Strażaka na kwotę 100002 zł. Dzięki dotacji zostały 
wymienione  wszystkie  bramy  garażowe  na  segmentowe  bramy  z  napędem 
elektrycznym, dodatkowo wykonano docieplenie ścian budynku i wymieniono stolarkę 
okienną oraz wykonano nową elewację całego budynku27.

Rok 2010 to przede wszystkim rok powodzi, która nawiedziła Polskę. W tym roku 
odbył się wyłącznie coroczny turniej  w piłkę siatkową, który podobnie jak w latach 
poprzednich  wygrała  drużyna strażacka  ze  Stryszawy.  Dzień  Strażaka  w Stryszawie 
podporządkowany był głównie dh. Antoniemu Koraliczkowi, zasłużonemu członkowi 
straży,  budowniczemu i  modernizatorowi  budynku  „Domu Strażaka”  na  wszystkich 
jego  etapach  aż  do  2001  roku,  odznaczonemu  Złotym  Znakiem Związku  OSP RP, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Dh. Antoni Kowaliczek jako pierwszy 
strażak  w  OSP  Stryszawa  odznaczony  został  medalem  Honorowym  
im. Bolesława Chomicza w maju 2010 r.

Zdjęcie nr 26. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przekazany w dniu 3 maja 2010 r.

Źródło: Materiały własne.

Działania  strażaków w roku 2010 to głównie działania  powodziowe w maju, 
czerwcu,  lipcu  oraz  wrześniu.  Strażacy  brali  udział  w  działaniach  ratowniczych  na 
terenie  powiatów  oświęcimskiego,  tarnowskiego,  gorlickiego  i  nowotarskiego.  
Na sam koniec, bo we wrześniu przyszło  im się zmierzyć z powodzią w powiecie suski.

27  Sprawozdanie Zarządu OSP z dnia 16 stycznia 2010 r.
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Na przestrzeni czasu jednostka OSP Stryszawa brała udział w szeregu akcjach 
gaśniczych  i  ratowniczych.  Do  najsłynniejszych  działań  należy  zaliczyć:  pożar 
Babiogórskiej Fabryki Mebli w Suchej Beskidzkiej 1970 r., pożar szkoły podstawowej 
na  oś  Steczki,  pożary  lasów  w  Olkuszu  w  1992r.,  pożar  w  Kuźni  Raciborskiej  
w 1992 r.,  pożar  Zakładu Stolarskiego w Lachowicach w 1993 i  2000 r.,  działania 
powodziowe w latach 1997, 1999, 2001, pożar Tartaku w Zawoi 2003 r., pożar Garbarni 
w Zembrzycach w 2005 r. oraz pożar zabudowań drewnianych w Suchej Beskidzkiej 
w 2010 r. 

 AHE w Łodzi -Fragmenty Pracy Magistersiej -„OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 
STRYSZAWIE I JEJ ROLA  W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Autor; KRZYSZTOF OKRZESIK
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