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Z inicjatywy Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach oraz Dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Koordynatorem upoważnionym do rekrutacji młodzieży z ramienia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego została Pani Małgorzata Szczotarska wspólnie z Panią Jolantą
Machurą. Podstawowym kryterium naboru był wiek 12 – 16 lat oraz nienaganne zachowanie.
Do drużyny mogą wstępować zarówno dziewczyny jak i chłopcy - mieszkańcy Leśniaków i
Żelisławic. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród młodzieży
szkolnej. Ostatecznie nabór zakończono z początkiem kwietnia, przyjmując w szeregi MDP 23
członków.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym opiekun drużyny z ramienia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żelisławicach, a jednocześnie Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura przedstawił cele i
założenia powstania drużyny. Celem działania MDP jest zainteresowanie młodzieży
działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, poszerzenie wiedzy z zakresu
pożarnictwa oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Członkowie MDP będą
reprezentować lokalne środowisko w turniejach wiedzy pożarniczej, zawodach
sportowo-pożarniczych, uroczystościach państwowych i kościelnych oraz obozach MDP.
Warunkiem koniecznym do realizacji tych zadań był zakup ubrań koszarowych. Dzięki wsparciu
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia znaczną część ubrań
koszarowych, czapek dżokejek oraz koszulek zakupiono ze środków Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz, pozostałe dzięki sponsorom: Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „PROMAG” Panu Piotrowi Wosinkowi oraz Państwu Jolancie i Andrzejowi
Machurom. Aby godnie reprezentować formację mundurową, jaką niewątpliwie jest MDP,
przeprowadzono dwie zbiórki, na których młodzi druhowie zostali przeszkoleni przez opiekuna
Andrzeja Machurę w zakresie musztry. Pierwszą okazją dla publicznego, aktywnego udziału
MDP były uroczystości Wielkopiątkowe w kościele parafialnym w Żelisławicach. Pełne
umundurowanie, dyscyplina i „żołnierskie” szlify zdobyte na ćwiczeniach musztry zrobiły
ogromne wrażenie na mieszkańcach Żelisławic i Leśniaków. Z własnej inicjatywy członkowie
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MDP w Wielka Sobotę od godz. 8.00 do 19.00 pełnili warty honorowe przy Grobie Pańskim.
Kolejnym akcentem uroczystości Wielkopostnych była msza rezurekcyjna, którą uświetnił udział
młodych strażaków i przemarsz pododdziałów z orkiestrą i sztandarami do kościoła. Debiut
wypadł znakomicie, młodzież dzielnie zniosła długotrwałe uroczystości i wywarła
niezapomniane wrażenia na uczestnikach uroczystości. Przemarsz do remizy OSP w
Żelisławicach i wspólne Wielkanocne śniadanie z bracią strażacką zakończyły uroczystości.
Obecnie przygotowujemy się do obchodów Dnia Strażaka, które zaplanowano na dzień 3 maja.
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