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Historia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim 1926 - 2016
W miarę upływu czasu zaciera się pamięć o dokonaniach naszych najbliższych, dlatego też ważne jest, aby
pielęgnować te wspomnienia oraz, co równie istotne, przekazywać je następnym pokoleniom. Historia, którą
chcemy Państwu, choć w niewielkim stopniu opowiedzieć, ma na celu przybliżyć dzieje naszej jednostki –
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim. Ci starsi, zapewne ją doskonale znają i pamiętają, ponieważ
sami ją tworzyli, dla młodszych, liczymy, że będzie to żywa lekcja historii, w której warto wziąć udział.

H

istoria powstania i funkcjonowania Straży w Dębem Wielkim to ponad 90 lat ciągłej służby ku zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu z terenu naszej gminy. To właśnie było
głównym założeniem przy tworzeniu tej jednostki – niesienie
bezinteresownej i dobrowolnej pomocy przy wszelkiego rodzaju
klęskach żywiołowych, którymi były przede wszystkim pożary
i inne nieszczęścia zagrażające słomianym strzechom drewnianych domostw, jakie budowano w tamtych czasach.
Ponadto stwierdzić należy, że oprócz sprawowanej funkcji związanej z obroną mienia, wtedy jeszcze straż ogniowa była pierwszą organizacją społeczną na polskiej wsi. Dlatego też organizacja
straży miała duże pole działania w zakresie rozwoju sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Integrowała społeczeństwo oraz krzewiła oświatę i kulturę, a także patriotyzm do swojej
niepodległej Ojczyzny. Wielkie zasługi w działalności Straży i życia kulturalnego danej wsi Dębskiej wnieśli jej pierwsi nauczyciele. We wspomnieniach pojawiają się postaci Pani Józefy Fijałkowskiej, Kierownika dębskiej szkoły – Ignacego Osucha, nauczyciela
Bogusława Tałzowskiego i wielu innych. Nie wolno zapominać,
a należy mocno podkreślić szeroko rozumiane zaufanie i ogromny, wzajemny szacunek członków Straży. Druhowie odpowiadali
za własne bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo drugiego druha.
Na podstawie takich, zażyłych relacji strażaków, nawiązywały się
wieloletnie przyjaźnie, niektóre trwają aż do dziś.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim powstała w 1926
roku. Komitet organizacyjny na walnym zebraniu w dniu 28 lutego 1926 r. powołał na stanowisko Prezesa - proboszcza parafii w Dębem Wielkim, księdza Jana Lebiodę, natomiast funkcję
Naczelnika objął organista druh Jan Cyran. W skład pierwszego
komitetu organizacyjnego weszli następujący członkowie: Ks. Jan
Lebioda, Jan Cyran, Eugeniusz Żbikowski – Gospodarz, Stefan
Jastrzębski, Stanisław Jastrzębski, Bolesław Jastrzębski, Stanisław Frelak, Franciszek Frelak, Władysław Majszyk, Stanisław
Miros, Józef Miros, Józef Jackiewicz, Stanisław Sadurek, Jan
Gańko, Stanisław Bartnicki, Aleksander Bartnicki, Jan Bartnicki, Antoni Bartnicki, Jan Kacprzyk, Franciszek Bąk, Józef Bąk,
Jan Dąbrowski, Stanisław Dąbrowski, Karol Sokołowski, Stanisław Sokołowski. W dniu 7 marca 1926 r. powołano pierwszy

Fot. 1 Dokument potwierdzający założenie OSP Dębe Wielkie
styczeń 1926 r.

Zarząd w składzie: Józef Ostrowski – Wiceprezes, Jan Zagańczyk
– Skarbnik, Władysław Tabiszewski – Sekretarz, w skład komisji rewizyjnej weszli: Teodor Jackiewicz, Bolesław Książek, Józef
Bernacki. Zastępcą w komisji był Władysław Gałęziowski. .W roku
założenia nasza Straż liczyła około 30 członków czynnych i około
10 członków popierających. Tymczasowa remiza Straży mieściła
się w stodole parafialnej, w której gromadzono sprzęt gaśniczy –
toporki i hełmy, kupowany sukcesywnie za fundusze gromadzone podczas zabaw tanecznych, loterii fantowych oraz teatrzyków
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kierowanych przez nauczycieli miejscowej szkoły. Już w niedługim czasie od założenia Straż brała udział w gaszeniu pierwszego
pożaru w Rudzie – majątku dawnego dziedzica. Do pożaru zbożowych spichlerzy dzielnie pobiegli nawet młodsi strażacy, wykazując się odwagą i ofiarnością. Następny pożar, ugaszony przez Straż
to pożar w Arynowie. Na zebraniu podsumowującym akcję gaśniczą, przy udziale władz gminy wyznaczono konie i wozy gospodarskie bezpłatnie, zwalniając gospodarzy „z podwód”. W drugim
roku działalności zakupiono część mundurów oraz ręczną sikawkę. W tymże roku, podczas powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych Straż odniosła wielki sukces, zajmując drugie miejsce,
za które w nagrodę otrzymała beczkowóz na dwóch kołach. Ponadto druh Stanisław Miros po wygraniu zawodów w strzelaniu

do celu otrzymał broń palną. Dzięki tym osiągnięciom Straż zyskała przede wszystkim znaczne uznanie w oczach mieszkańców Dębego. Do szeregów jednostki zaczęła garnąć się okoliczna
młodzież. Dzięki temu potencjał Straży wzrósł z 30 do około 50
czynnych członków. Dnia 26 sierpnia 1928 roku odbyła się uroczystość poświęcenia pierwszego sztandaru, zakupionego dzięki
ofiarności społeczeństwa. Na Mszy Św. aktu poświęcenia dokonał
dębski proboszcz, Prezes Straży, ksiądz Jan Lebioda. Rodzicami
chrzestnymi sztandaru byli senatorowa J. Zagleniczna z majątku
Olesin ze starostą mazowiecko – mińskim T. Kowalskim, drugą
zaś parę stanowili gospodarze J. Woźnicowa i B. Książek.

Fot. 2 Artykuł z Gazety Świątecznej z dn. 23.IX.1928 r.

W 1929 r. z inicjatywy Prezesa Straży, księdza Lebiody, z wielkim
entuzjazmem, rozpoczęto dwuletnią budowę „swojego domu”.
Plac pod budowę jakże niezbędnej strażnicy, na prośbę zarządu
Straży podarowała dziedziczka majątku Dębego Zofia Tabiszewska. Środki finansowe gromadzono podczas organizowanych
różnych imprez kulturalnych. Wybudowana remiza była drewniana, pełniła funkcję magazynu na sprzęt strażacki oraz jednocześnie domu kultury z salą posiedzeń i spotkań społeczno –
towarzyskich. Budynek służył jednostce zaledwie kilka lat, gdyż
w niedługim czasie od wybuchu II Wojny Światowej spłonął wraz
z całym sprzętem i sztandarem. Okres okupacji to trudna część
historii Straży w Dębem Wielkim. Część strażaków dostaje w tym
czasie powołanie do służby w obronie Ojczyzny, przez co działalność OSP jest bardzo utrudniona. Władze okupacyjne zwlekały
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z wydaniem zarządzenia w sprawie organizacji straży, jednakże
nadal, do każdego pożaru druhowie, ci co mogli, pędzili ofiarnie.
Wszystkie prace, łącznie z gromadzeniem nowego sprzętu oraz
sztandaru trzeba było rozpocząć od nowa. Jednakże każdy zdawał
sobie sprawę z tego, iż działalność ochrony przeciwpożarowej
dla zaatakowanego kraju jest niezbędna, dlatego też nasza Straż
w niedługim czasie powróciła do życia. W tym okresie do straży
pożarnej zapisywało się dużo młodzieży. Przynależność do straży
wiązała się z możliwością pozyskania legitymacji strażackiej, która
otwierała drogę do wstąpienia w szeregi działalności podziemnej,
działalności przeciwko okupantowi oraz jednocześnie zapewniała
ochronę przed wywiezieniem w głąb Rzeszy w czasie łapanek.
Za remizę w tym czasie służyła jedna izba w domu Jana Tkaczyka.
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Fot. 3 Zjazd przedstawicieli straży z powiatu mińskiego – strażacy na tle drewnianej remizy.

Fot. 4 Poczet sztandarowy na uroczystości związanej z setną rocznicą powstania listopadowego 29.XI.1931 r.
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Na wyzwolenie ojczyzny czekał cały naród.
Prezes Ignacy Osuch w kronice szkoły
w nowym roku szkolnym 1944/1945 napisał:
„Jaka radość, że będziemy uczyć znowu
wszystkich przedmiotów, że będziemy śpiewali pieśni patriotyczne, że jesteśmy wolni”.
Również nasza Straż kontynuowała działalność, już w Polsce Ludowej. Cała praca Straży
była skierowana oraz skoncentrowana na gromadzeniu funduszy na budowę nowej remizy,
której brak stanowił ogromne utrudnienie.
Dochód na ten cel czerpano tak, jak dotychczas z zabaw tanecznych, loterii fantowych
i zbiórek pieniężnych przeprowadzanych
wśród ofiarnych mieszkańców. W tym okresie
funkcję Naczelnika pełnił Jan Olko, Prezesa
Ignacy Osuch, Zastępcy Naczelnika Jan Bartnicki, a Skarbnikiem był Jan Jackiewicz. Organizacja liczyła 21 członków.
Dopiero w roku 1952 za kadencji ówczesnych: Prezesa Ignacego Osucha, Naczelnika Jana Jackiewicza i Zastępcy Franciszka
Mirosa rozpoczęto budowę nowej – murowanej remizy, w miejscu, w którym obecnie
się ona znajduje. Pomoc finansowa na ten cel
spłynęła także od Komendy Rejonowej OSP
w Mińsku Mazowieckim. Sukcesywnie zakupywano sprzęt przeciwpożarowy. W niedługim czasie po ukończeniu budowy, pojawiła
się nowa potrzeba - dobudowy garaży, które
miały pomieścić ciągle rozrastające się wyposażenie jednostki w sprzęt strażacki. Jednostka posiadała już dwie motopompy, które
służyły Straży przez długie lata. W roku 1956
na terenie OSP rozpoczęto kolejne prace,
a mianowicie budowę sali widowiskowej ze
sceną, której realizacja zakończyła się 3 lata
później, w 1959 roku.
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Fot. 5 Dębscy strażacy w czasie okupacji

Fot. 6 Nacz. J. Olko podczas udzielania instrukcji obsługi motopompy w Mińsku Mazowieckim

Fot 7 Naczelnik Jan Olko podczas ćwiczeń
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W rok po zakończeniu budowy,
w 1960 roku Komenda Powiatowa
Milicji oddała do użytku Straży pierwszy samochód „Vilis”. Służył on
naszym strażakom do 1968 roku,
a następnie po wycofaniu go przez
Komendę Powiatową Straży Pożarnej
został zamieniony na samochód „Lublin”. Ten pozostaje na wyposażeniu
jednostki w Dębem Wielkim przez
prawie 10 lat, do 1976 roku.
W roku 1974 na skutek ciągłego
wzrostu zagrożeń pożarowych oraz
zagrożeń związanych z powstawaniem i działaniem dużych zakładów
pracy na terenie Dębego Wielkiego
tj. Santochemii, Chemy, Z. Z. G. Veritas-u na wniosek Naczelnika gminy
Janusza Dudka, Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej przekazuje naszej jednostce samochód bojowy „Star – 25”.
Również w 1974 roku przystąpiono
do dalszej rozbudowy strażnicy. Dobudowane zostało dwukondygnacyjne zaplecze socjalne. Budowa zakończyła się w roku 1976.
Budynek został oddany do użytkowania podczas uroczystości
z okazji jubileuszu 50 – lecia OSP. Ochotnikom wręczono także
nowy sztandar. Jego fundatorem z inicjatywy dh Janusza Dudka była firma Z. Z. G. Veritas. Od czasu objęcia funkcji Naczelnika gminnego OSP przez Janusza Dudka, praca w OSP ożywiła
się w całej gminie, a liczba członków w Straży wzrosła dwukrotnie. Nastąpił znaczny jej rozwój jednostki, doposażenie m.in.
w zmotoryzowany sprzęt, dużą liczbę węży tłoczonych i środków
gaśniczych. W roku 1983 samochód bojowy „Star – 25” został
przekazany jednostce OSP w Cygance.
Natomiast tego samego roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, w którym wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych, płk. Andrzej Gatlik, w nagrodę za zasługi
nasza jednostka otrzymała samochód bojowy „Star 244”. Sześć
lat później, w 1989 roku, Rada Gminy Dębe Wielkie pod przewodnictwem radnego Stefana Karwowskiego i na wniosek Prezesa
Zarządu Gminnego i Komendanta Gminnego dh Tadeusza Chmielewskiego, wspólnie z Naczelnikiem Gminy Markiem Zarębą
kupują ze środków budżetu gminy dla naszej Straży kolejny samochód bojowy „Star – 266”. Stan osobowy OSP w Dębem Wielkim
w tym czasie liczył około 40 wiernie służących strażaków.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków Straży w rozwój jednostki, 12 grudnia 1995 roku decyzją Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem
Wielkim zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. W roku 1996 Zarząd Główny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych przyznaje naszej Straży 50 tys. zł na rozbudowę
remizy. Dzięki temu w roku 1998 rozpoczęto budowę pomieszczeń socjalnych. Została wykonana dobudówka do istniejącej,
dwukondygnacyjnej części świetlicy. W części tej znalazły się
pomieszczenia kuchenne oraz sanitarne.
24 kwietnia 2003 roku Uchwałą nr 1 Zarządu OSP Dębe Wielkie
zostaje powołany Komitet Fundacji Sztandaru. Utworzono także
Fundusz Sztandarowy OSP Dębe Wielkie. W skład Komitetu
weszły następujące osoby: Przewodnicząca – Barbara Chróścicka,

Fot. 8 Na zdjęciu m.in.: T. Chmielewski, H. Woźnica strażacy w remizie
na tle wozu strażackiego

Wiceprzewodniczący – ks. Jarzy Mackiewicz, proboszcz parafii
w Dębem Wielkim, Sekretarz – Teresa Piotrkowicz - Członek
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim, Członek honorowy OSP DW, Skarbnik – Andrzej Kowalczyk oraz członkowie:
Janusz Dudek, Henryk Miros, Andrzej Gańko, ks. Robert Pogorzelski, Hanna Wodnicka i Dariusz Krzewski.
Zarząd OSP - pod przywództwem Teresy Piotrkowicz organizuje w dniu 4 maja 2003 r. obchody Dnia Strażaka pod hasłem
utworzenia Funduszu Sztandarowego z przytoczeniem cytatu
„Sztandar stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą
ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”.
W 2005 roku miało miejsce jeszcze jedno, bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie zawarcie porozumienia przez jednostkę OSP
w Dębem Wielkim z władzami samorządu gminnego, w sprawie
użyczenia części budynku strażnicy pod bibliotekę gminną oraz
świetlicę, chociaż biblioteka funkcjonowała już w budynku Straży.
Pozyskanie przez gminę Dębe Wielkie pierwszych dotacji ze środków unijnych stworzyło możliwość wykonania w 2006 r. gruntownego remontu socjalnej części strażnicy części strażnicy, jak
również umożliwiło położenie kostki brukowej na placu przed jednostką oraz wykonanie nowego ogrodzenia.
W budynku Straży od tego momentu swoje stałe miejsce znalazły Gminna Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Wiejska, funkcjonujące do dziś.
W 2006 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego wybrano nowy skład Zarządu OSP. Prezesem OSP Dębe
Wielkie została Teresa Piotrkowicz. W niedługim czasie rozpoczął
się kolejny etap modernizacji części bojowej strażnicy dobudowy
garaży. Po intensywnych porządkowych pracach społecznych
w październiku 2006 r. następuje zdjęcie starego pokrycia dachowego z dwóch garaży, wylanie nowej ławy, wykonanie nowej
więźby oraz połączenie wspólnym dachem trzech boksów garażowych. Ponadto wymieniono bramy wjazdowe do wszystkich
garaży, a także położono nową instalację elektryczną. Wspólnymi
siłami ochotników, mieszkańców i przy wsparciu Gminy Dębe
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Fot.9 Wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom z okazji 50-lecia OSP

Fot. 10 Przekazanie nowego sztandaru podczas obchodów 50-lecia OSP Dębe Wielkie
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Fot. 11 Uroczystości na cmentarzu parafialnym w Dębem Wielkim, na zdjęciu m.in.:
R. Bieniak, S. Okrzeja, T. Chmielewski

Wielkie udało się w roku 2006 oddać do użytkowania garaże w stanie surowym zamkniętym. Zbliżała się
data jubileuszu 80 - lecia powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dębem Wielkim. Zarządem OSP kieruje Piotr
Bąk. Po raz kolejny Ochotnicy wkładają wiele pracy, aby
jak najlepiej przygotować strażnicę na wielkie wydarzenie. W ramach prac społecznych wykonano ocieplenie
i elewację zewnętrzną bojowej części strażnicy. Uroczyste obchody odbyły się w dniu 19 sierpnia 2007r., a Święto
zorganizowane na terenie jednostki OSP w Dębem Wielkim było doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim
osobom, które w latach 1998 – 2006 przyczyniły się do
ogromnego rozwoju naszej Straży.
W trakcie Święta, jak i po jego zakończeniu zbierane
są fundusze wśród społeczeństwa Gminy Dębe Wielkie
na nowy sztandar dla jednostki. Sekretarz w imieniu
Komitetu Fundacji składa wniosek o nadanie sztandaru
OSP Dębe Wielkie do Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w dniu 20 marca 2004 r.
W 2005 roku Zarząd Główny Związku OSP RP przyznał
OSP kwotę 10 tys. zł, co pozwoliło rozpocząć rozbudowę
części bojowej strażnicy poprzez dobudowanie trzeciego
boksu garażowego z myślą o kolejnym wozie strażackim.
cie uroczystości został poświęcony nowy sztandar, ufundowany wyłącznie ze składek i darowizn mieszkańców
Dębego Wielkiego i okolicznych miejscowości.
Trzeba podkreślić, że wspomniany okres to nie tylko
rozwój jednostki pod kątem poprawy warunków socjalnych, ale także mobilizacji szeregów OSP. Znaczny
przełom nastąpił w roku 2006, pod przewodnictwem
nowej Prezes OSP, dh Teresy Piotrkowicz. Jej osobiste
zaangażowanie w prace oraz umiejętność wykorzystania najlepszych ludzkich wartości, miały niewątpliwie
ogromny wpływ na cywilizacyjny skok jednostki. Pełne
zaangażowanie Prezes i posiadana przez nią wiedza
pozwoliły następcom obrać nowy kierunek rozwoju
dla jednostki. Ponadto za jej kadencji zostały uregulowane kwestie prawne związane z nieruchomością
i zabudowaniami należącymi do Straży. Pomimo władania przez Straż nieruchomością zlokalizowaną przy ul.
Strażackiej 1 przez kilkadziesiąt lat, brak było potwierdzenia prawnego faktu własności. W wyniku zasiedzenia stowarzyszenie, jakim jest OSP Dębe Wielkie stało
się formalnie właścicielem nieruchomości, w związku
z tym na mocy postanowienia sądowego założono księgę
wieczystą. Z Krajowego Rejestru Sądowego odzyskano
także poświadczoną kopię statutu OSP Dębe Wielkie.
Uporządkowanie spraw własnościowych i prawnych
w późniejszym okresie pozwoliło OSP na dalsze działania na rzecz podniesienia wyposażenia jednostki w nowy
sprzęt i dalszy jej rozwój. Wypracowane procedury
współpracy pomiędzy samorządem gminnym, a OSP
w kolejnych latach procentują dalszym podniesieniem
gotowości bojowej.
Kolejne lata, to kolejne wyzwania dla OSP Dębe Wielkie. W roku 2007 Zarząd OSP złożył do Urzędu Gminy
wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego.
Pod kierownictwem nowego Prezesa druha Piotra Bąka
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Fot. 12 Rozbudowa strażnicy ( 14.X.2006 r.)

Fot. 13 Rozpoczęcie przebudowy garaży
na zdjęciu Prezes dh Teresa Piotrkowicz (14.X.2006 r.).

udaje się doprowadzić do kolejnych porozumień, co skutkuje zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na zakup ww. samochodu.
W roku 2008 Straż realizuje zakup, tym razem używanego, lekkiego samochodu marki VW LT35, z przeznaczeniem do akcji
związanych z wypadkami drogowymi. Niespodziewanie pojawia
się szansa pozyskania nowego, średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego.
Przy wsparciu Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku
OSP RP - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
dh Antoniego Tarczyńskiego, udaje się pozyskać dotację z Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 416 tys. zł na zakup
samochodu. Wójt Gminy Dębe Wielkie Hanna Zofia Wodnicka zabezpiecza w budżecie środki na wkład własny w kwocie 140 tys.
zł. Po zakończonym przetargu w styczniu 2009 roku Straż wprowadza nowy wóz do podziału bojowego – Mercedes Atego.
W tym samym czasie jednostka OSP w Dębem Wielkim przekazuje do OSP w Rudzie średni samochód ratowniczo – gaśniczy
marki „Star 244”.
W roku 2008 dębska jednostka zostaje członkiem założycielem
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, co w późniejszym terminie otwiera jej drogę do pozyskiwania środków unijnych. I tak
z ramienia tej organizacji w roku 2010 zostaje złożony pierwszy
wniosek o przyznanie środków unijnych na wykonanie modernizacji środkowej części dachu na strażnicy. Łączny koszt prac
wyceniony zostaje na kwotę prawie 35 tys. zł, natomiast wartość
dofinansowania wynosi 22 470 zł. Ochotnicy po raz kolejny rozpoczynają walkę z czasem. Ponownie druhowie strażacy swoim
zaangażowaniem udowadniają, że są godni powierzenia im najtrudniejszych zadań. Ówczesny Zarząd wraz z kierującym jednostką Prezesem Grzegorzem Ostrowskim, podejmują uchwałę
o zaciągnięciu kredytu w kwocie 35 tys. zł na potrzeby realizacji
zadania. We wskazanym wyżej terminie udaje się zakończyć prace
budowlane i ciesielskie. Jednostka otrzymuje refundacje kosztów
zadania i wytycza sobie nowy cel, jakim jest remont oraz zakup
niezbędnego wyposażenia świetlicy.
W roku 2013 OSP składa kolejny wniosek o środki unijne,
na wyżej wymieniony cel. Złożony wniosek uzyskuje pozytywną
opinię, dzięki czemu Straż pozyskuje 50 tys. zł na zakup wyposażenia do świetlicy. W tym miejscu trzeba złożyć szczególne
podziękowania dla druha Rafała Kończyka, specjalisty do spraw

pozyskiwania dotacji unijnych, który od 2009 r., mimo tego,
że nie był członkiem naszej jednostki, wspierał nas m.in. poprzez pomoc w pisaniu wniosków unijnych. Nowa inwestycja stawia przed Zarządem OSP kolejne trudne wyzwanie, którym jest
konieczność zaciągnięcia kolejnego kredytu na kwotę 90 tys. zł.
W związku z tym, że nasza Straż posiadała wówczas pewne zabezpieczenie finansowe, pozwala to na założenie optymistycznej
prognozy spłaty zaciągniętej należności.
Ponownie ciężar odpowiedzialności spada na wszystkich
członków Straży. Konieczność realizacji zadania wymaga ofiarowania ogromnej ilości czasu, który druhowie deklarują się poświęcić
jako wkład własny w prace związane z remontem. Przed zakupem
wyposażenia niezbędne jest ostateczne wykończenie pomieszczenia świetlicy, poprzez wykonanie ocieplenia dachu, sufitów,
tynków, instalacji elektrycznej wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Pełne zaangażowanie druhów pod przywództwem Prezesa Ostrowskiego, po raz kolejny przekłada się
na sukces i w roku 2015 oddajemy naszym mieszkańcom do użytku wyremontowaną, nowoczesną salę multimedialną wraz z wyposażeniem. Jest to dla nas wszystkich wspaniały sukces i powód
do ogromnej dumy.
Okres funkcjonowania jednostki OSP w Dębem Wielkim w latach
2006 – 2015 to nie tylko rozbudowa strażnicy, ale także nieustanne
starania o zakup nowoczesnego wyposażenia bojowego. Dzięki pozyskaniu takich sprzętów jak: pompa przeciwpowodziowa,
pompa TOHATSU oraz nowy zestaw do ratownictwa technicznego nasza jednostka może uchodzić za jedną z najlepiej działających społecznych organizacji ratunkowych na terenie powiatu
mińskiego. Uporczywością, ciężką praca i pełnym zaangażowaniem, staramy się sprostać wyzwaniom związanym z poprawą
warunków lokalowych, ale nie zapominamy o najważniejszym
przesłaniu, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
Rok 2016, to rok jubileuszowy dla Straży, który przyniósł kolejne,
ogromne sukcesy. Rada Gminy Dębe Wielkie, na wniosek Wójta
Gminy Krzysztofa Kalinowskiego decyduje przeznaczyć kwotę
472 tys. zł na zakup nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego
dla jednostki OSP Dębe Wielkie. Dzięki temu, przy pozyskaniu
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wsparciu unijnemu (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego)
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oraz pożyczce z WFOŚiGW udaje się zakupić nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P-410. Łączna wartość
projektu wyniosła 2.230.000,00 zł, a złożony przez OSP wniosek
o dofinansowanie jest największym w województwie mazowieckim. Do pozyskania w ramach projektu pozostaje jeszcze drugi
- średni samochód ratowniczo - gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa wodnego, wysokościowego, grup poszukiwawczych oraz
ratownictwa technicznego. W 2016 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dębem Wielkim uzyskuje absolutorium i w nieznacznie
zmienionym składzie przystępuje do pracy na kolejną kadencję.
Funkcję Prezesa ponownie obejmuje dh Grzegorz Ostrowski.
W tym miejscu jeszcze raz wskazane jest, by wymienić wszystkich druhów, którzy w okresie działalności Straży Ochotniczej
w Dębem Wielkim pełnili funkcje:
Funkcję Prezesa pełnili: założyciel ks. Jan Lebioda, Jan Malesa, Jan
Olko, Ignacy Osuch, do roku 1984 – Stefan Bąk, w latach 1984 –
1992 funkcję tę sprawowali kolejno Adam Szczepek i Henryk Woźnica, w latach 1992 – 2006 – Henryk Miros, w latach 2006 – 2007
– Teresa Piotrkowicz, w latach 2007 – 2010 – Piotr Bąk, od roku 2010
- Grzegorz Ostrowski.
Funkcję Naczelnika pełnili: założyciel Jan Cyran, Stanisław
Jastrzębski, Stanisław Miros, Stanisław Dąbrowski, Jan Olko,
Stefan Paszkowski, Jan Jackiewicz, Stanisław Makowski, Jan
Bartnicki, Tadeusz Pędowski, Tadeusz Chmielewski, Henryk Bąk,
do roku 1999 - Adam Woźnica, w latach 1999 – 2001 – Edward
Tkaczyk, w latach 2001 – 2008 – Andrzej Gańko, w latach 2008 –
2016 – Grzegorz Woźnica, od 2016 - Mirosław Jura.
Funkcję gospodarza pełnili: Stefan Jastrzębski, Władysław
Majszyk, Jan Jackiewicz, Teodor Chomko, Stanisław Makowski,
Edward Jackiewicz, Marek Ładno, w latach 2006 – 2008
– Marcin Urbaniak, w latach 2008 – 2016 – Stanisław Bąk,
od 2016 – Daniel Nowak.

Funkcję skarbnika pełnili: od powstania Jan Zagańczyk, Edmund
Berg, Stanisław Pędowski, Grzegorz Bartnicki, w latach 1995 –
2009 – Andrzej Kowalczyk, w latach 2009 – 2011 – Marcin Urbaniak,
w latach 2011 – 2016 – Mirosław Jura, od 2016 - Rafał Kończyk.
Skład Zarządu OSP Dębe Wielkie na kadencję 2016 – 2021:
Grzegorz Ostrowski – Prezes,
Tomasz Kłoczewiak –Wiceprezes,
Mirosław Jura – Wiceprezes Naczelnik,
Łukasz Trąbiński – Zastępca Naczelnika,
Rafał Kończyk – Skarbnik,
Daniel Nowak – Gospodarz,
Małgorzata Romanowska – Sekretarz,
Łukasz Kordalewski – Członek Zarządu – Kronikarz,
Grzegorz Woźnica – Członek Zarządu.
Skład obecnej Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Marcin Piekut,
Łukasz Pędowski,
Łukasz Grudkowski.
Wszystkim wymienionym osobom, także tym, którzy nie są
już obecni z nami, należy złożyć hołd, ponieważ gdyby nie ich
ciężka praca, nasza jednostka nie osiągnęłaby przedstawionych
sukcesów, a być może i jej istnienie stałoby pod znakiem zapytania. Nie wolno także zapominać o członkach straży, którzy nie
zajmowali bądź nie zajmują miejsc w Zarządzie, jednakże brali
bądź biorą czynny udział w pracach na rzecz Straży. Wszystkim
druhom i druhnom, którzy przyczynili się do osiągniętych sukcesów serdecznie dziękuję.

opracowanie OSP Dębe Wielkie

druk sfinansowano ze środków Gminy Dębe Wielkie, www.debewielkie.pl

