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60 lat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Przylasku Rusieckim
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Przylasku Rusieckim powsta³a w roku 1956, chocia¿ jak mówi historia dzia³a³a ju¿ w okresie miêdzywojennym, o czym
wiadcz¹ przekazy mieszkañców oraz zabytkowa
pompa usytuowana przed budynkiem remizy.
Pierwszym prezesem by³ ówczesny
so³tys wsi Stanis³aw Burnet, a naczelnikiem zosta³ Leon Sikora pe³ni¹cy tê
funkcje a¿ do roku 1996. Miejscowoæ
Przylasek Rusiecki w latach 50-tych
ubieg³ego wieku w wiêkszoci stanowi³a zabudowê drewnian¹ ze s³omianymi dachami, co by³o przyczyn¹ wielu
po¿arów, dlatego ochotnicy  druhowie
stra¿accy podjêli siê nieæ pomoc
mieszkañcom swoim s¹siadom. Mieszkañcy oraz stra¿acy w latach szeædziesi¹tych zakupili i zmontowali drewniany barak, który przez wiele lat s³u¿y³
jako remiza ale równie¿ miejsce spotkañ mieszkañców Przylasku. Na pocz¹tku do gaszenia po¿arów u¿ywana
by³a rêczna pompa i zaprzêgi konne. W
póniejszych latach stopniowo jednostka by³a doposa¿ona w inny sprzêt.
Pierwsz¹ motopompê OSP otrzymuje w
roku 1980. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych 20-wieku Pañstwowa Stra¿ Po¿arna przekazuje pierwszy samochód
stra¿acki marki ¯UK oraz motopompê M-800. Kolejny sprzêt pojawi³ siê
pod koniec lat 80-tych po rozwi¹zaniu
OSP w Kantorowicach stra¿acy z Przylasku otrzymuj¹ samochód marki Star25, motopompê M-800 oraz drobny
sprzêt przeciwpo¿arowy wykorzystywane jeszcze dzi. W roku 1985 sp³on¹³ drewniany barak-gara¿ s³u¿¹cy za
zaplecze, gara¿ oraz miejsce spotkañ i
zebrañ. Mimo trudnej sytuacji stra¿ w
Przylasku Rusieckim przetrwa³a do
dnia dzisiejszego, spotykaj¹c siê w domach prywatnych lub w wietlicy wynajmowanej od by³ego Zak³adu Wydobywania Kruszywa. W latach 90-tych
jednostka zostaje doposa¿ona w nowe
motopompy, pompê szlamow¹, p³ywaj¹c¹ oraz odzie¿ typu MORO. Zosta³
zez³omowany samochód Star, a w
jego miejsce jednostka otrzymuje kolejny samochód marki ¯UK.
W 2004 roku zostaje uregulowany
stan prawny dzia³ki na której mieci siê
jednostka, teren zostaje ogrodzony i
stopniowo wyplantowany. Rozpoczynaj¹ siê przygotowania oraz starania
zmierzaj¹ce do budowy nowej stra¿nicy. Budowa nowej remizy rozpoczê³a
siê w 2006 r. Prace budowlane zosta³y
zakoñczone rok póniej. Ca³oæ robót
wraz z placem manewrowym, na którym zosta³a po³o¿ona kostka brukowa
zosta³ zakoñczony w roku 2009. W
tym roku te¿ uroczycie otwarto i przekazano remizê oraz samochód marki
Lublin.
W zwi¹zku z powodzi¹ stulecia, która mia³a miejsce w 2010 r. i jej skutkiem druhowie i mieszkañcy os. Przylasek Rusiecki jako wotum wdziêcznoci za ocalenie miejscowoci od wielkiego zalania ufundowali sztandar dla
tutejszej jednostki. Ochotnicza Stra¿
Po¿arna Przylasek Rusiecki jest jed-

Przekazanie samochodu przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego i przewodnicz¹cego Stanis³awa Moryca.

Prezes OSP Przylasek Rusiecki Marek Kurzyd³o.
nostk¹ nadwilañsk¹, po³o¿on¹ tu¿ nad
Wis³¹, któr¹ czêsto dosiêgaj¹ podtopienia i powodzie, oraz w okresie wiosennym bezmylne wypalania traw, które
stanowi¹ zagro¿enie dla pobliskich gospodarstw.
Druhowie do swojego grona chêtnie
przyjmuj¹ nowych ochotników bardzo
potrzebnych do niesienia pomocy w
chwili zagro¿enia. W 2014 roku w jednostce zosta³a za³o¿ona M³odzie¿owa
Dru¿yna Po¿arnicza.
W roku 2016 jednostka otrzyma³a zakupiony dziêki wspólnemu przekazaniu
po 50 ty. z³ przez Radê Dzielnicy
XVIII Nowa Huta, Prezydenta Miasta
Krakowa oraz Zarz¹d Wojewódzki
Zwi¹zku Ochotniczych Starzy Po¿arnych nowy lekki samochód ratowniczo-ganiczy marki Peugeot-Boxer.
Samochód zosta³ oddany do dyspozycji druhom 28 maja br. przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
przewodnicz¹cego Dzielnicy XVIII
Stanis³aw Moryca i Prezesa Oddzia³u
Powiatowego Kraków Grodzki Wojciecha Runiaka. Podczas uroczystoci
otrzyma³ nazwê Leon. Matk¹
chrzestn¹ zosta³a Magdalena Kunierz
opiekunem Krzysztof Strzelecki asystê
stanowili: Katarzyna Sodo i Pawe³
Jachna. W trakcie apelu odznaczono
zas³u¿onych stra¿aków. Z³otym medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa wyró¿nieni zostali: Marek Kurzyd³o i
Krzysztof Sikora, srebrny otrzyma³:
Grzegorz Sikora, a br¹zowe: Marcin
Sikora, Franciszek Tomasik, Robert
Kapcia, Micha³ Piotrowski, Janusz
Zakrzewski i Rafa³ Sikora. Wrêczono
te¿ odznaki wys³ugi lat najwy¿sze 60
lecie otrzymali: Tadeusz Sikora, Franciszek Sikora, Piotr Kalisz i Mieczys³aw Sendor.
Druhowie OSP Przylasek Rusiecki w

Nadanie nazwy LEON przez Magdalenê Kusnierz.

trosce o bezpieczeñstwo zobowi¹zuj¹
siê nieæ pomoc mieszkañcom swojego
osiedla, a tak¿e s¹siednich miejscowoci. Pomoc nios¹ nie tylko dla ludzi,
ale tak¿e ku chwale i opacznoci naszego patrona w. Floriana, chlubnie i
godnie prezentuj¹cego siê na ich sztan-

darze. Jak mówi staropolskie przys³owie Bogu na chwa³ê ludziom na
ratunek.
HHH
Prezesi OSP Przylasek Rusiecki w
kolejnoci chronologicznej:
Stanis³aw Burnet, Stanis³aw Roz-

mus, Jan Sikora, Wac³aw Tryjefaczka, Miros³aw Sikora, obecnie Marek
Kurzyd³o.
Naczelnicy OSP Przylasek Rusiecki
w kolejnoci chronologicznej:
Leon Sikora, Leszek Sendor, obecnie Stanis³aw Sendor.

Fot. na str. 1: Dru¿yna M³odzie¿owa OSP prezentowa³a siê wspaniale podczas uroczystoci.
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