JEDNODNIÓWKA
8 czerwca 2019 roku
Z OKAZJI 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
GÓRKACH
„ Tylko życie poświęcone innym
warte jest przeżycia”.
Albert Einstein
Ochotniczą Straż Pożarną w Górkach
powołano do życia i czynu w roku 1968, a
pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się
podczas zebrania mieszkańców w dniu 15
lutego 1969 r.
W zebraniu uczestniczył przewodniczący
Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębem
Wielkim Marian Ryfka oraz komendant
gromadzki Ochotniczych Straży Pożarnych
druh Jan Olko. W spotkaniu z mieszkańcami
Górek towarzysz Marian Ryfka omówił
zadania Gromadzkiej Rady Narodowej ze
szczególnym uwzględnieniem problemów
miejscowości Górki. Wskazał między innymi
na
niedostateczne
zabezpieczenie
przeciwpożarowe miejscowości, w której
większa cześć budynków to budynki
drewniane kryte strzechą stąd konieczność
powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w
Górkach.
W szeregi nowopowstałej jednostki wstąpiło
21 osób: Władysław Gańko, Tadeusz Bajor,
Edward Jędruchniewicz, Mieczysław Wszelaki,
Kazimierz Woźnica syn Piotra, Kazimierz
Woźnica syn Józefa, Aleksander Kuszpit, Jan
Walasek,
Tadeusz
Piraszewki,
Maria
Kaczmarczyk, Kazimierz Turlej, Bolesław
Frelak, Feliks Piotrkowicz, Józef Nejman, Józef
Witan, Stanisław Witan, Aleksander Wojdyga,
Bolesław Kosak, Henryk Szatański, Wiktor
Stańczyk, Bogdan Homko.

Druh Jan Olko wyjaśnił jakie cele i zadania
będą realizowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Górkach. Poza ochroną
przeciwpożarową będzie to realizacja czynów
społecznych i rozwój życia kulturalnego oraz
duchowego mieszkańców.
Na pierwszym Walnym Zebraniu, które
odbyło się 22 lutego 1969 r. powołano Zarząd
w składzie:
dh Władysław Gańko- Prezes
dh Aleksander Kuszpit- Naczelnik
dh Tadeusz Bajor- Skarbnik
dh Mieczysław Wszelaki- Sekretarz
dh Kazimierz Woźnica- Gospodarz
Na tym samym zebraniu wybrano również
Komisję Rewizyjną w składzie:
dh Maria Kaczmarczyk- Przewodnicząca
dh Tadeusz Piraszewski- Członek
dh Feliks Piotrkowicz- Członek

Fot. 1 Decyzja- wpisanie do rejestru stowarzyszeń.

Ustalono program pracy i działania OSP.
Nowo powołany Zarząd postawił sobie za
główny
cel
pozyskanie
sprzętu
przeciwpożarowego w postaci motopompy i
węży oraz innego sprzętu niezbędnego do
skutecznego funkcjonowania jednostki w
akcjach ratowniczo- gaśniczych.
Pierwsze spotkania strażaków ochotników
odbywały
się
w
pomieszczeniu
udostępnionym nieodpłatnie przez dh Józefa
Nejmana. Zarząd OSP w Górkach został
zobowiązany do gromadzenia środków na
zakup placu pod budowę strażnicy. Cel został
osiągnięty 3 marca 1970 r. kiedy to została
podpisana umowa kupna- sprzedaży działki od
pana Aleksandra Zawady. Niestety realizacja
budowy remizy, podejmowana przez kolejne
władze OSP została urzeczywistniona dopiero
po kilkunastu latach.

nieodpłatnie 2 tys. sztuk pustaków
gazobetonowych i 20 tys. sztuk cegły białej.
W roku 1987 inwestycja została ukończona.
Był to rok radości i tryumfu dla druhów i
mieszkańców Górek. Miejscowość przyozdobił
okazały budynek.
W roku 2014 nasza jednostka złożyła wniosek
o środki unijne na „Termomodernizację
budynku OSP Górki”. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy
pomoc w kwocie 50.000 zł. Realizacja zadania
wymagała od druhów ofiarowania ogromnej
ilości czasu, który poświęcają jako wkład
własny w prace remontowe. Ciężka praca
druhów przynosi widoczny efekt, rok później
zostaje oddany do użytku ocieplony i
wyremontowany budynek strażnicy.

Fot.3 Budynek strażnicy po remoncie.

Fot. 2 Umowa kupna – sprzedaży gruntu.

Budowę wsparli mieszkańcy, ale też ówczesne
władze i firmy, w tym Spółdzielnia Pracy
„Santochemia”,
która
to
przekazała

Dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania
jednostki w akcjach ratowniczo- gaśniczych
koniecznym
było
zdobycie
sprzętu
przeciwpożarowego,
przede
wszystkim
motopompy i węży, ale najważniejszym stało
się pozyskanie samochodu. Z roku na rok OSP
podnosiła swoją zdolność ratowniczogaśniczą. I w końcu w 1996 roku w trakcie
Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych
w Górkach nastąpiło oficjalne przekazanie
naszej jednostce samochodu marki Żuk
zakupionego od Piekarni Wojskowych w
Warszawie, który dostosowano na potrzeby
strażackie.
Tego dnia nasi druhowie zajęli I miejsce w
zawodach, był to podwójny sukces.

Fot. 3 I miejsce na Gminnych Zawodach
Sportowo- Pożarniczych 1996 r.

Mieszkańcy Górek coraz częściej wyrażają się
z dumą o swoich strażakach i o
odpowiedzialnych za losy jednostki członkach
zarządu na czele z prezesem dh Jackiem
Zawadą i naczelnikiem dh Wiesławem
Kabatem.
Kolejnym wielkim sukcesem OSP było
nabycie samochodu Liaz z Wodociągów
Miejskich- Warszawa, który decyzją Rady
Gminy
Dębe
Wielkie
na
czele
z
przewodniczącym dh Bogdanem Wójcikiem i
wójtem gminy dh mgr Dariuszem Krzewskim
zostaje skierowany do karosacji na wóz
bojowy Liaz 110 GCBAM 16+8 w firmie
„Bonex” koło Częstochowy. Koszt karosacji
został pokryty z budżetu gminy i dotacji z
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. Samochód
ten został przekazany jednostce w trakcie
uroczystości otwarcia Gminnych Zawodów
Sportowo- Pożarniczych w Cygance w lipcu
1998 roku. Nowy „nabytek” stał się chlubą
naszej jednostki i służył jej 20 lat. Przyczynił
się do zwiększenia jej operatywności,
powiększenia się liczby członków czynnych i
powołania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W maju 1998 roku Zarząd Gminny ZOSP RP
rozpoczął gromadzenie środków finansowych
na zakup sztandaru dla naszej jednostki.

W listopadzie tego samego roku na
rozszerzonym posiedzeniu Zarządu Gminnego
ZOSP RP został powołany Komitet Fundacji
Sztandaru i obchodów 30-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górkach.
Komitet ten powołano w składzie:
Przewodniczący- dh mgr Dariusz KrzewskiWójt Gminy Dębe Wielkie oraz członkowie:
dh mgr inż. Janusz Dudek- Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP,
dh Bogdan Wójcik- Przewodniczący Rady
Gminy i Komendant Gminny OSP,
dh Wiesław Kabat- Naczelnik OSP w Górkach,
dh Tadeusz Lipiński- Naczelnik OSP w
Cygance.
Termin obchodów rocznicy ustalono na dzień
9 maja 1999 roku. Jubileusz 30-lecia
Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach
świętowała z własnym wozem i sztandarem,
któremu nadano Brązowy Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa.

Fot. 4 Sztandar ufundowany z okazji 30-lecia OSP

W roku 2004 na walnym zebraniu
sprawozdawczo- wyborczym doszło do
wymiany
pokoleniowej
we
władzach
jednostki. Zasłużeni druhowie Grzegorz Kabat,
Wiesław Kabat i Edward Jędruchniewicz
przekazali „stery” młodszym druhom.

W kolejnych latach OSP w Górkach
intensywnie działała nie tylko w walce z
żywiołami, spiesząc z pomocą społeczeństwu,
ale także na polu społeczno- kulturalnym.
Uczestniczyliśmy w Zawodach SportowoPożarniczych na szczeblu gminnym i
powiatowym. Zorganizowaliśmy obchody
Gminnego Dnia Strażaka w roku 2016. Nie
zabrakło
nas
podczas
obchodów
rocznicowych Bitwy pod Dębem Wielkim,
zabezpieczaliśmy festyn Powitanie Lata.
Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w
Górkach, Państwową Strażą Pożarną w
Mińsku Mazowieckim i jednostkami z Gminy
Dębe Wielkie. Podnosimy swoje kwalifikacje
biorąc udział w szkoleniach organizowanych
przez PSP w Mińsku Mazowieckim.

Na koniec składamy podziękowania wszystkim
członkom czynnym OSP za ich bezinteresowną
pracę społeczną, mieszkańcom Górek za
wsparcie i zaufanie, władzom państwowym i
związkowym za ich pomoc w wyposażeniu
jednostki w sprzęt niezbędny do działań
ratowniczo- gaśniczych. Należy też złożyć hołd
tym, których nie ma już wśród nas. To oni
swoją ciężką pracą i zaangażowaniem
sprawili, że nasza jednostka odnosi sukcesy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
Górkach:
Prezes- Łukasz Zawada
Wiceprezes- naczelnik- Tomasz Wojdyga
Wiceprezes- Jakub Woźnica
Zastępca naczelnika- Konrad Woźnica
Sekretarz- Bernard Gańko
Skarbnik- Maria Gańko
Gospodarz- Łukasz Wajs
Członek- Kamil Dźwigała
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- Mateusz Chodkowski
Sekretarz- Mateusz Mosor
Członek- Łukasz Woźnica

w

