80. rocznica powstania
OSP w Wielkim Garcu
W niedzielę, 2 września
jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wielkim Garcu
obchodziła swoją 80. rocznicę działalności. W jubileuszowych obchodach uczestniczyli
m.in.: starosta tczewski Józef
Puczyński, zastępca burmistrza miasta i gminy Pelplin
Tadeusz Błędzki, przewodniczący RM w Pelplinie Mirosław
Chyła, przewodniczący rady powiatu Piotr Odyja, komendant
Powiatowej PSP w Tczewie st.
Brygadier Waldemar Walejko,
prezes ZOMG ZOSP RP w
Pelplinie Zenon Szela oraz radni Rady Miejskiej w Pelplinie.
Obchody rocznicowe jednostka OSP w Wielkim Garcu
rozpoczęła uroczystą mszą św.
odprawioną przez ks. proboszcza Wojciecha Grubę, który
w kazaniu zwrócił uwagę na
trud i zaangażowanie strażaków w niesienie pomocy bliźnim. Po mszy św. uczestnicy
przeszli na plac przed remizą, gdzie prezes Władysław
Myrda otrzymał gratulacje od

zaproszonych gości. Obchody
jubileuszu połączono z dożynkami parafialnymi.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Wielkim Garcu założona
została w 1932 roku. Jej założycielami byli miejscowi
niemieccy ziemianie: bracia
Hacker, Nau, Kopenhagen
oraz Polak Brzozowski. Na
pierwszego komendanta OSP
wyznaczono miejscowego –
Aleksandra Pulkowskiego.
W czasie okupacji działalność straży została ograniczona, ale już w 1945 roku
Stanisław Krygiel ją reaktywował. W grudniu 1970 roku z inicjatywy prezesa OSP
Stanisława Banacha i naczelnika Mariana Kroka rozpoczęto budowę nowej remizy.
Remizę oddano do użytku w
1971 roku. W 1992 roku z okazji 60. rocznicy powstania jednostki, otrzymała ona sztandar według nowego wzorca.
Z inicjatywy Zarządu OSP
w Wielkim Garcu i samorządu wiejskiego, przy poparciu

obecnego burmistrza miasta i gminy Pelplin Andrzeja
Stanucha, podjęto decyzję o
rozbudowie obiektu strażnicy.
W 2010 roku na wniosek naczelnika Kazimierza
Bednarczyka ZOSP w Wielkim
Garcu powołał do funkcjonowania Jednostkę Operacyjno
Techniczną kat. II, co zobowiązuje jednostkę do utrzymania stanu minimum 20

w yszkolonych strażaków
ratowników.
W chwili obecnej jednostka
wyposażona jest w średni samochód gaśniczy marki Star,
ciężki samochód gaśniczy
marki Tatra, ponton z silnikiem zaburtowym, motopompę M-800, pilarki, zestaw do
ratownictwa medycznego i
wiele innych.
Prezesami po wojnie byli:
Stanisław Krygiel (1960-1967),
Stanisław Banach (1967-1998),
Marian Krok (1998-2001),
Kazimierz Cabaj (2001-2004)
oraz Władysław Myrda pełniący tę funkcję do chwili
obecnej.
Naczelnikami po wojnie
byli: Stanisław Krygiel (19451960), Jan Sak, Józef Krygiel
(1960-1967), Marian Krok
(1967-1998), Kazimierz Cabaj
(1998-2001) oraz Kazimierz
Bednarczyk pełniący tę funkcję od 2001 do chwili obecnej.
Strażacy z OSP w Wielkim
Garcu za swoją pełną poświęcenia służbę społeczeństwu
niejednokrotnie byli odznaczani, w tym najwyższymi
odznaczeniami.



Seweryn BrzezińSki

zabawę taneczną rozpoczął komendant osp w wielkim Garcu
kazimierz bednarczyk

Gratulacje prezesowi waldemarowi myrdzie składają: z-ca burmistrza
tadeusz błędzki i pprzewodniczący rm mirosław chyła
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