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Pierwsza siedziba Ochotniczej Stra?y Po?arnej w M?awie mie?ci?a si? w latach 1881-1981 przy ul.
?eromskiego, w budynku obecnych Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej.
Ochotnicz? Stra? Po?arn? w M?awie zacz?to organizowa? w 1878 r., jej uroczyste otwarcie nast?pi?o
za? 8 maja 1881 r. Jej pierwszym naczelnikiem zosta? Aleksander Piotrowski. W 1882 r. jednostka
liczy?a 126 osób, podzielonych na pi?? oddzia?ów (toporników, ratowników, sikawkowych,
dostarczaj?cych wod? oraz oddzia? rekwizytowy). W 1928 r. OSP w M?awie otrzyma?a trzy samochody
(„Ba?ka”, „Zygmunt” i „Stach”) oraz autopogotowie i autocystern? (wcze?niej jednostka pos?ugiwa?a si?
ko?mi, dostarczanymi kolejno przez miejscowych obywateli). Dzi?ki tym nowoczesnym narz?dziom
dzia?alno?? ochotników znacznie si? rozszerzy?a, obejmuj?c nie tylko miasto i najbli?sze okolice, ale
tak?e ca?y powiat.
W kolejnych latach jednostka sukcesywnie si? rozwija?a i poszerza?a swój stan posiadania. Jej
inwentarz 1 stycznia 1934 r. obejmowa? m.in.: samochód-pogotowie marki Chevrolet, samochódcystern? na 1500 litrów wody marki Chevrolet, samochód-cystern? na 2200 litrów wody marki
International, motopomp? przeno?n? marki Koebe o wydajno?ci 600 l/min., motopomp? przeno?n?
marki Silesia o wydajno?ci 600 l/min., czteroko?owy wóz konny pogotowia, przeno?n? sikawk?
dwucylindrow?, sikawk? dwucylindrow? na wozie czteroko?owym, dwie sikawki dwucylindrowe na
wozach dwuko?owych, hydrofor dwucylindrowy na wozie dwuko?owym, sze?? dwuko?owych
beczkowozów ?elaznych, czteroko?owy beczkowóz ?elazny i wózek dwuko?owy do drabin.
W 1953 r. w jednostce utworzono pogotowie zawodowe stra?y po?arnej. Jego za?oga liczy?a
pocz?tkowo siedmiu kierowców, wkrótce natomiast wzbogaci?a si? o sze?ciu dyspozytorów, którzy
odbierali powiadomienia, kierowali wyjazdy do po?arów, dysponowali sprz?tem i sporz?dzali meldunki.
S?u?ba by?a pe?niona w systemie 24 godziny s?u?by i 48 godzin wolnego. Do po?arów wyje?d?ano na
wezwanie syreny alarmowej. W wyposa?eniu pogotowia by?y dwa samochody marki Star 26 GBAM
2/8+8 (liczby te oznaczaj?, ?e samochód mia? zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 litrów, ci?nienie
autopompy i motopompy 8 atmosfer i wydajno?? 800 litrów na minut?).
W 1979 r. Ochotnicza Stra? Po?arna w M?awie otrzyma?a now? stra?nic? – przy ul. Padlewskiego.
Siedzib? przy ul. ?eromskiego ochotnicy opu?cili w 1981 r. W 2021 r., na jej pami?tk?, w chodniku przy
ul. ?eromskiego zamontowano stylizowany czerwony hydrant przeciwpo?arowy ozdobiony herbem
M?awy (urz?dzenie jest w pe?ni sprawne i mog? z niego korzysta? wspó?cze?ni stra?acy).
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