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Przedstawiamy jednostki OSP

Pierwszy Zarząd OSP Kąkolewo
tworzyli: Jan Bartkowiak - prezes,
Jan Markowiak - naczelnik, Leon
Niedziela - sekretarz, Władysław No-
waczyk - zastępca sekretarza, Stani-
sław Glapiak - skarbnik, Józef
Pawłowski i Jan Kowalczyk - ław-
nicy. W tym samym dniu powołano
też Komisję Rewizyjną. Przewodni-
czył jej poseł na Sejm RP, Wawrzy-
niec Płoszajczak, a członkami byli:
Antoni Glapiak i Stanisław Toboła.

Strażacy z Kąkolewa postarali
się, by hrabia Mielżyński przekazał
na ich rzecz sikawkę konną, którą
zakupił w 1902 roku. Natomiast do
Zarządu Gminy zwrócili się o fundu-
sze na remont sikawki i zakup
sprzętu oraz wyposażenia strażac-
kiego. Już od 1936 roku członkowie
Zarządu OSP myśleli o budowie re-
mizy w Kąkolewie. W paździeniku
zaciągnęli pożyczkę na ten cel,
otrzymali dotację z gminy i zorgani-
zowali zbiórkę pieniędzy wśród
mieszkańców. A pomagali także: ce-
gielnia, nadleśnictwo, starostwo, wójt
gminy, no i oczywiście sami strażacy.
Remizę uroczyście otwarto w czer-
wcu 1937 roku.

Kąkolewska OSP przede wszyst-
kim czuwała nad bezpieczeństwem
mieszkańców i niosła pomoc w cza-
sie bezpośredniego zagrożenia
ogniem. Ale w tamtych, przedwojen-
nych czasach miała też inny cel. Do
strażaków bowiem należało rozwija-
nie życia kulturalnego i sportowego
na wsi, współpraca z innymi organi-
zacjami społecznymi, dbałość o wy-
chowanie patriotyczne obywateli.
Organizowali więc wspólnie wiele
uroczystości kościelnych i państwo-
wych, uczestniczyli w pracy zespo-
łów artystycznych, zapraszali na
zawody sportowe.

Wojenna zawierucha sprawiła, że
członkowie OSP znaleźli się w róż-
nychmiejscach Europy. Jedni zostali
wysiedleni, inni wywiezieni na przy-
musowe roboty, niektórzy wcieleni
do armii. Wielu mieszkańców Kąko-
lewa, także strażaków, angażowało
się w działalność konspiracyjną. Ci
co zostali na miejscu ukrywali sprzęt
i sikawkę, by dobytek strażacki mogli
wykorzystać zaraz po zakończeniu
wojny. Wśród ofiar wojenych działań
znalazł się strażak Edmund Peisert,
który oddał życie za Ojczyznę.

Członkowie kąkolewskiej jedno-
stki OSP spotkali się już 16 lutego

W 1935 roku, 14 maja, odbyło się spotkanie mieszkańców
wsi, którzy dyskutowali o powołaniu miejscowej jednostki
straży pożarnej. Na zebranie przyszło 60 osób, a chęć wstą-
pienia do organizacji zgłosiło 28. Już następnego dnia zor-
ganizowano pierwsze formalne spotkanie i powstał Zarząd
OSP. Kolejnych 18 osób zadeklarowało wówczas chęć po-
parcia idei powstania jednostki.

1945 roku i wznowoli swoją działal-
ność. Do Zarządu wybrali wówczas
Jana Bartkowiaka - prezesa, Jana
Markowiaka - naczelnika, Leona Nie-
dzielę - sekretarza,Antoniego Szpur-
tacza - skarbnika i Antoniego Turlę -
gospodarza. Z mozołem odbudowy-
wali organizację, pozyskiwali nowych
członków, zdobywali nowy sprzęt.
Najważniejszym nabytkiem była mo-
topompa, którą w razie potrzeby do
pożaru wozili strażacy - ochotnicy lub
rolnicy. W listopadzie 1957 roku
przeprowadzono nowe wybory w
OSP i zmieniono skład Zarządu. Pre-
zesem został wówczas Władysław
Grześkowiak, skarbnikiem Tadeusz
Toboła, a sekretarzem Mieczysław
Górczak. Po rezygnacji Tadeusza
Toboły jego funkcję wkrótce objął
Wincenty Śmieszalski.

Na początku lat sześciesiątych
rozpoczęła się w Kąkolewie budowa
nowej remizy. Pieniądze na ten cel
pochodziły z różnych źródeł. Dużą
kwotę strażacy dostali z Funduszu
Odbudowy Kraju, ale inwestycję
wsparła też cukrownia z Gostynia,
mleczarnia z Leszna i oddział PZU.
Ogromną pracę włożyli strażacy i po-
zostali mieszkańcy wsi. Obok remizy
powstał także Dom Strażaka, który
służy mieszkańcom do dziś. Uro-
czyste otwarcie obiektu odbyło sie 22
lipca 1967 roku.

Kilka lat później strażacy przeżyli
największą akcję ratowniczą w swo-
jej historii. Otóż rano 6 listopada
1979 roku wykoleił się przejeżdża-
jący przez wieś pociąg z cysternami
paliwa. Na szczęście nie doszło do
wybuchu, ale zabezpieczenie terenu
i walka o to, by do gruntu nie dostały
się szkodliwe substancje wymagała
ogromnego wysiłku.

Kolejne lata to codzienna stra-
żacka praca i dbałość o sprzęt oraz
bazę. Jednostka dostała samochód
bojowy Żuk oraz drugą motopompę.
W 1984 roku przeprowadzono re-
mont remizy, w 1993 roku dach bu-
dynku pokryto blachą.

Wmiędzyczasie następowały też
zmiany w składzie Zarządu. W 1981
roku Zarząd tworzyli: Kazimierz Mu-
szyński - prezes, Stanisław Dudko-
wiak - wiceprezes, Jan Markowiak -
naczelnik i wiceprezes, NikodemPo-
tocki - skarbnik, Henryk Glapiak - se-
kretarz i Walenty Jankowski -
gospodarz. W 1990 roku naczelni-
kiem został Stanisław Chróścik, a w

Grupa strażaków obok swojej remizy
1995 roku Czesław Sobierajski objął
stanowisko skarbnika, a Józef Fis-
cher - gospodarza.

Strażacy z Kąkolewa uroczyście
obchodzili 60-lecie istnienia OSP i
70-lecie jednostki. W lipcu 1980 roku
Zarząd Wojewódzki OSP nadał ką-
kolewskiej jednostce sztandar.

Z jednostki na zawsze odeszli
druhowie: Nikodem Potocki, Jan
Markowiak, Walenty Jankowski,
Wacław Glapiak, Edward Andrze-
jewski, JanAndrzejewski, Władysław
Grześkowiak.

Dziś Ochotnicza Staż Pożarna w
Kąkolewie liczy 34 wyszkolonych
strażaków oraz 200 członkówwspie-
rających i 6 członków honorowych.
Ma dwie sekcje młodzieżowe chłop-
ców i jedną sekcję dziewcząt. Dys-
ponuje dwoma samochodami -
Żukiem i Heinekenem zmotopompą.
Ma też dwie inne motopompy oraz
niezbędny do gaszenia pożarów
sprzęt. W ciągu ostatnich dwóch lat
strażacy kupili 20 galowych mundu-
rów. Aktualnie remontują remizę i
przygotowują miejsce do wkopania

zabytkowej sikawki.
Kąkolewscy strażacy są wszę-

dzie tam, gdzie potrzebna jest
pomoc. Pamiętają więc akcje gasze-
nia dwóch gospodarstw we wsi, ga-
szenia traw przy lasach i samych
lasów, ratowania zboża, wypompo-
wywania wody po ulewach. Dwa lata
temu uczestniczyli w wypompomy-
waniu skażonego rozlewiska tuż
obok wsi. Strażacy biorą też udział w
ćwiczeniach pożarniczych i zawo-
dach sportowych. Wielu z nich otrzy-
mało odznaczenia i wyróżnienia.
Dziś Zarząd OSP tworzą: Ireneusz
Mikołajczak - prezes, Henryk Siepak
- wiceprezes, Stanisław Chróścik -
naczelnik, Przemysław Ludwiczak -
zastępca naczelnika, Jerzy Barczyk -
sekretarz, Czesław Sobierajski -
skarbnik, Piotr Jankowski - kronikarz.
Członkami Komisji Rewizynej są:
Stanisław Markowiak - przewodni-
czący oraz Zbigiew Ratajczak i Ry-
szard Fischer - członkowie.
Kierowcy-mechanicy to: Piotr Jan-
kowski i Józef Fischer.

HALINA SIECIŃSKA

W dniu swego święta strażacy – ochotnicy z Osiecznej przygoto-
wali dla mieszkańców gminy specjalne atrakcje. Tego dnia można
było odwiedzić znajdującą się w remizie Izbę Pamięci, gdzie eks-
ponowano pamiątki – między innymi pierwszy sztandar, dyplomy,
kroniki, protokolarze stare umundurowanie, zdjęcia, puchary,
sprzęt strażacki. Odbył się również pokaz gaszenia pianą, dzieci
miały okazję sprawdzić jak działa sikawka. Ochotnicy z Osiecznej
pokazali też jak wyciągnąć z samochodu poszkodowanego w wy-
padku człowieka, a potem przewieźli chętnych wozem bojowym.
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