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StraŜackiepodsumowania

Strażacy podsumowali dzia-
łalność w roku 2009. Oceniali
zdarzenia, które miały miejsce
przez minione 12 miesięcy i dys-
kutowali nad ich przyczynami.
Okazuje się, że w gminie
Osieczna w roku 2009 były aż 82
zdarzenia. Stawia to gminę na
drugim miejscu w powiecie,
zaraz po Lesznie. Wśród tych
zdarzeń odnotowano 10 poża-
rów. Największym był pożar po-
mieszczeń gospodarczych w
Osiecznej. Były też pożary traw
na poboczach dróg oraz mniej-
sze pożarowe zagrożenia.

Wśród zagrożeń miejscowych
wymieniają przede wszystkim
skutki wichur i opadów deszczu
oraz wypadki drogowe. Do likwi-
dacji tych zagrożeń wyjeżdżali
łącznie aż 38 razy. Interweniowali
też na wezwania dotyczące nie-
typowych zachowań zwierząt i
owadów. Takich wyjazdów było
18. Najtrudniejszą akcją okazała
się pomoc przy wypadku drogo-
wym na trasie Osieczna - Wojno-
wice. Wypadek zdarzył się w
styczniu ubiegłego roku. Zginęły
wówczas cztery osoby. Strażacy
mówią, że nigdy nie uda im się o
tej tragedii zapomnieć. 

Wśród przyczyn pożarów wy-
mienia się przede wszystkim nie-
ostrożność osób dorosłych.
Pożary wybuchały też z powodu
wad urządzeń elektrycznych i ich
złej eksploatacji. Strażacy odno-
towali również wady urządzeń
mechanicznych, a nawet samo-
zapalenia biologiczne. 

Nie było natomiast w minio-

Od stycznia do początku marca trwały w straży zebrania spra-
wozdawcze. Odbyły się we wszystkich jednostkach OSP. Przy-
pomnijmy, że w naszej gminie jest ich osiem, a jedna, czyli OSP
Osieczna należy do Krajowego Systemu Ratownictwa.

nym roku alarmów fałszywych
lub zgłaszanych w dobrej wierze,
ale niepotwierdzonych. A zatem
wszystkie wyjazdy strażaków do
pożarów i miejscowych zagrożeń
okazywały się uzasadnione. 

W trakcie zebrań sprawoz-
dawczych członkowie OSP oma-
wiali też potrzeby sprzętowe
poszczególnych jednostek. W mi-
nionym roku OSP Osieczna
otrzymała z budżetu gminy dwa
bojowe ubrania z nomexu oraz
10-metrową drabinę aluminiową.
Rozpoczęto też remont remizy,
który wkrótce dobiegnie końca.
Każda z pozostałych jednostek
otrzymała po 1000 zł na doposa-
żenie drobnego sprzętu strażac-
kiego. Natomiast z centralnych
dotacji strażackich dla OSP w
Osiecznej zakupiono obuwie bo-
jowe, rękawice, niepalne szaro-
kominiarki oraz węże. Strażacy
zgłaszali również kolejne po-
trzeby. Między innymi mówili o
ewentualnych dalszych remon-
tach i zakupach oraz o koniecz-
ności zorganizowania szkoleń dla
ochotników. 

Rok 2009 zapisał się też
udziałem strażaków w gminnych
zawodach sportowo - pożarni-
czych, które odbyły się w czer-
wcu w Ziemnicach. Kilka drużyn
wzięło udział w zawodach powia-
towych w Rydzynie. Natomiast
młodzież szkolna uczestniczyła w
konkursie wiedzy pożarniczej. 

Na początku października
uroczyście obchodzono 100-lecie
powstania OSP w Osiecznej. 

U seniorów

Irena i Jerzy Nowaczyk pochodzą z Kąkolewa. Poznali się w dzieciń-
stwie, bo chodzili do tej samej klasy. Dziś obydwoje mają po 70 lat i ob-
chodzą 50. rocznicę wspólnego życia. Ślub cywilny wzięli 5 kwietnia 1960
roku, a kościelny 24 kwietnia. Pan Jerzy był murarzem i całe życie praco-
wał w swoim zawodzie. Jako murarz przepracował 35 lat. A pani Irena
prowadziła dom i pracowała dorywczo. Wychowała też z mężem trzech
synów. Wszyscy zdobyli zawód i założyli już swoje rodziny. Tuż obok pań-
stwa Nowaczyków mieszka najstarszy syn z synową i dwójką wnuków. I
to prawdziwe szczęście, bo jubilaci nie są najzdrowsi i wymagają stałej
pomocy. Trudno im chodzić, mogą jedynie wyjść na podwórze i krzątać
się w domu. We wszystkim innym pomagają im bliscy. Teraz więc pań-
stwu Nowaczykom życzyć należy jedynie zdrowia. A w dzień ich rocznicy
zrobią to na pewno synowie z żonami i pięcioro wnucząt. My do tych ży-
czeń serdecznie się przyłączamy. 

Bożena i Kazimierz Rokosiewicz poznali się na zabawie. Pani Bożena
pochodzi z Gronówka, a mąż z Wyciążkowa. Pobrali się młodo, bo mając
18 i 21 lat. Zaraz po ślubie zamieszkali w Wyciążkowie, w pałacu należą-
cym do mamy pana Kazimierza. Tam przeżyli 12 lat i tam urodziła się
czwórka ich dzieci. Najmłodsza córka przyszła na świat już w Witosławiu
dokąd państwo Rokosiewicz przenieśli się 1971 roku. Pan Kazimierz był
kierowcą. Najpierw pracował w PKS, a potem jako traktorzysta w wito-
sławskim PGR. Niestety, dużo chorował i wcześnie przeszedł na rentę, a
potem na emeryturę. Za kółkiem spędził 21 lat. A pani Bożena przez pierw-
sze lata przede wszystkim wychowywała dzieci i prowadziła dom. Kiedy
maluchy nieco dorosły zatrudniła się w Szkole Rolniczej w Drzeczkowie.
Stamtąd przeszła na emeryturę. Teraz jubilaci mieszkają w Witosławiu, z
córką i jej rodziną oraz z synem. Pan Kazimierz w czasie wolnym wędkuje,
rozwiązuje krzyżówki, a pani Bożena po prostu prowadzi dom. Chętnie
odwiedzają też pozostałą trójkę dzieci i ich bliskich. Doczekali bowiem 10
wnuków i trzech prawnuków. Wszyscy spotkają się na jubileuszu 50-lecia
małżeństwa rodziców i dziadków. Uroczystość odbędzie się w połowie
kwietnia w Śmiglu. Jubilaci, mimo kłopotów ze zdrowiem, są szczęśliwi i
zadowoleni z życia. Marzą tylko o tym, by jak najdłużej być razem. A tego
będą im też życzyć wszyscy goście jubileuszowego spotkania. No i oczy-
wiście nasza redakcja. 

Urodzili się:06. 02. - Filip Antoni Niedbał, Osieczna12. 02. - Jakub Łagoda, Świerczyna18. 02. - Michał Franciszek Szulc, Świerczyna19. 02. - Dagmara Maria Gała, Ziemnice20. 02. - Michalina Skrzypczak, Świerczyna23. 02. - Aleksandra Szymkowiak, Kąty23. 02. - Natalia Wojtkowiak, Kąkolewo27. 02. - Jakub Gano, Świerczyna28. 02. - Jagoda Zofia Kordecka, Świerczyna28. 02. - Zofia Kretschmer, Kąkolewo06. 03. - Mikołaj Michalak, Grodzisko07. 03. - Bartłomiej Paweł Matysiak, Kąkolewo

Zmarli:24. 02. - Mieczysława Krystyna Grzesiak (1936), Osieczna14. 03. - Pelagia Janicka (1936), Świerczyna16. 03. - Zofia Łukaszczyk (1925), Kąkolewo


