OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MACHNÓWCE
Lata 1968-2018
Rys historyczny na jubileusz 50-lecia
Ochotnicza Straż Pożarna w Machnówce jest jedną z młodszych OSP w powiecie
krośnieńskim. Data jej założenia przypada na miesiąc czerwiec 1968 roku. Inicjatorami
założenia tej społecznej organizacji byli: Marian Firlej, Władysław Leniek, Stanisław
Marek, Mieczysław Przewłocki i Stanisław Przewłocki. W maju 1968 roku chętni
wstąpienia do straży pożarnej odbyli kurs szeregowców OSP, co w czerwcu tego roku
pozwoliło oficjalnie rozpocząć działalność. Pierwszym prezesem został Władysław
Leniek, a naczelnikiem Marian Firlej.
Na pierwszą siedzibę jednostki pozyskano stary budynek szkoły podstawowej,
a Komenda Straży Pożarnej w Krośnie przekazała do Machnówki motopompę
M800/Leopolia wraz z kompletem węży. W kolejnych latach Zarząd czynił starania
o doposażenie w odpowiednie umundurowanie jak i odnowę posiadanego sprzętu
przeciwpożarowego. OSP jako jednostka typu M1 w początkowej fazie swej działalności
do transportu sprzętu wykorzystywała zaprzęgi konne, które były w posiadaniu czterech
druhów. Z czasem zostały zastąpione różnego typu pojazdami mechanicznymi
będącymi własnością druhów tutejszej jednostki.
OSP w Machnówce w chwili powstania liczyła 29 członków, liczba ta już w 1969 roku
wzrosła do 46 druhów.
Życie jednostki w jej pierwszym dwudziestoleciu skupione było na licznych pracach
społecznych na rzecz wsi Machnówka. Już od pierwszej chwili powstania po dzień
dzisiejszy tutejsi druhowie wymiernie wpływają na życie społeczne mieszkańców,
a w razie potrzeby niosą pomoc potrzebującym.
W październiku 1999 roku jednostka obchodziła trzydziestolecie swej działalności.
Podczas tej uroczystości jednostce nadano sztandar ufundowany przez mieszkańców
Machnówki, po czym nastąpiło odznaczenie jednostki brązowym medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa”.
Jak wcześniej wspomniano pierwszą siedzibą OSP był drewniany budynek po dawnej
szkole podstawowej, który po kilku latach ze względu na swój stan wymagał rozbiórki.
Dlatego na garaż pozyskano wiatę o konstrukcji stalowo-drewnianej. Garaż ten
w kolejnych latach przerobiono i powiększano dopasowując do aktualnych potrzeb.
Między innymi poszerzano i podwyższono oraz zmieniono konstrukcję dachową.
W 1999 roku na potrzeby OSP z przeznaczeniem na świetlicę zagospodarowano
poddasze Domu Ludowego gdzie zgromadzono liczny dorobek straży: dyplomy,
puchary, sztandar jednostki i jej archiwum.
W lutym 2016 roku samochód i sprzęt przeprowadzono do zaadoptowanych
pomieszczeń po byłym sklepie przy Domu Ludowym. Historia ukazuje iż już piąte
pokolenie ochotników przewija się przez struktury tutejszej jednostki uczestnicząc
aktywnie w życiu lokalnej społeczności i reprezentuje wieś na zewnątrz, a przede
wszystkim niesie pomoc potrzebującym.

OSP w Machnówce rozpoczynając swą działalność jako jednostka typu M1 od roku
1995 na swym wyposażeniu posiadała przyczepę pożarniczą. W roku 1999 z racji
nabycia samochodu marki Uaz jednostkę przemianowano na typ S1. W roku 2010
posiadany samochód zastąpiono samochodem marki Żuk którego po dwóch latach
wymieniono na znacznie młodszy i bardziej typowy Żuk GLM8 (rok produkcji 1994).
Od dnia siódmego sierpnia 2017 roku jesteśmy w posiadaniu samochodu Iveco Daily.
Samochód ten wyposażony jest w silnik diesla o pojemności 2,3 litra, 6 osobową
kabinę, poduszki powietrzne, klimatyzację, ogrzewanie postojowe, oświetlenie pola
i kamerę cofania. Kontenerowa zabudowa skrzyni ładunkowej daje duże możliwości
przewozu posiadanego przez nas sprzętu jak również swobodny dostęp do niego.
Ponad 71 000 zł kosztował wyżej wymieniony samochód, a kwota ta w całości pokryta
została z budżetu Gminy Chorkówka. Natomiast wykonane prace adaptacyjne do
naszych potrzeb podniosły jego wartość o blisko 10 000 zł. Na tę sumę złożyły się środki
pieniężne z kasy własnej oraz darowizny naszych strażaków uzupełnione wsparciem
z budżetu Gminy Chorkówka.
W związku z nabyciem nowego samochodu konieczne było przeprowadzenie prac
remontowych boksu garażowego. Prace przygotowawcze wykonaliśmy we własnym
zakresie, natomiast wykończeniowe tak jak to już wcześniej bywało, przeprowadziła
gminna ekipa remontowa. Środki potrzebne na wykonanie tego remontu otrzymaliśmy
z Urzędu Gminy w Chorkówce.
W okresie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnówce przez jej szeregi
przewinęło się wielu oddanych sprawie ludzi. Na terenie naszej miejscowości w czasie
tych pięćdziesięciu lat miało miejsce 9 pożarów. Natomiast liczne przypadki powodzi,
podtopień, wichur, czy chociażby bardzo częste w ostatnich latach pożary suchych traw
często podrywały naszych druhów do działania.
Dziś również często uczestniczymy w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez
sportowych, kulturalnych, obchodach świąt narodowych na terenie naszej gminy.
Uczestniczymy również w większości świąt i uroczystości kościelnych. W ramach tych
działań utrzymujemy ścisłą współprace z OSP w Świerzowej Polskiej i OSP w Zręcinie.
Nie rzadko dołączamy się do niesienia pomocy charytatywnej uczestnicząc w różnego
rodzaju zbiórkach pokazach czy choćby bezpośrednio przekazując potrzebującym
zebrane spośród naszych druhów środki pieniężne.
W obecnym czasie jednostka na swe utrzymanie w większości środki otrzymuje
z budżetu gminy między innymi poprzez wszystkie opłaty mediów, remonty,
ubezpieczenia, paliwo, przeglądy czy odnowę i doposażenie w nowy sprzęt.
Większość zakupów sprzętu i umundurowania realizowana jest przy wsparciu w postaci
dopłaty lub dotacji celowej otrzymywanej od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm
ubezpieczeniowych i naszych sponsorów. Pobierana od członków OSP składka i datki
mieszkańców otrzymywane przy rozprowadzaniu kalendarzy oraz ścisła współpraca
z Kołem Gospodyń Wiejskich zaspakajają potrzeby prowadzenia statutowej działalność
jednostki.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Machnówce liczy 24 członków. Jednostką kierują
prezes dh Zbigniew Firlej i naczelnik dh Bartosz Krzywda. W ramach OSP
w Machnówce działa Jednostka Operacyjno-Techniczna kategorii czwartej. Na
wyposażeniu jednostki znajduje się: lekki samochód pożarniczy Iveco, motopompa PO5
2 szt., pompa szlamowa, pompa elektryczna, piła spalinowa do drzewa, agregat
prądotwórczy z masztem i oświetleniem, radiostacja samochodowa, radiostacja
przenośna, drabiny pożarnicze, umundurowanie bojowe, umundurowanie koszarowe,
dresy MDP, a ponadto: węże ssawne, smoki, węże tłoczne, rozdzielacze, prądownice,
sprzęt burzący, łopaty, widły, tłumice, gaśnice, umundurowanie galowe i ostatnio
otrzymany przenośny zestaw pierwszej pomocy typ B zakupiony ze środków Gminy
Chorkówka.

