
11PRZEGL!D OSIECKI

   Mieszka!cy wsi K"ty postanowili 
powo#a$ Ochotnicz" Stra% Po%arn" w 
lipcu 1954 roku. Na zebranie za#o%y-
cielskie przyby#o 35 mieszka!ców. W 
sk#ad pierwszego Zarz"d weszli: 
Franciszek Jakubowski - prezes, Mie-
czys#aw Matuszewski - naczelnik, 
Florian &widerski - sekretarz i Stani-
s#aw Nowaczyk - skarbnik. Komisj' 
Rewizyjn" tworzyli: Tadeusz Smy(l-
ny, Józef Nowak i Czes#aw Rudaw-
ski.    
   Pierwszy sprz't zgromadzono w 
budynku gospodarczym szko#y a po-
tem w starej ku)ni wydzier%awionej 
od Antoniego Thiela. Dzi'ki pomocy 
OSP Ziemnice nowa jednostka     
wzbogaci#a si' o sikawk' konn", a 
ju% cztery lata pó)niej dosta#a moto-
pomp'. W 1958 roku zmieni# si' Za-
rz"d OSP. Na swoim stanowisku po-
zosta# tylko Franciszek Jakubowski. 
Do Zarz"du weszli jeszcze: Teodor 
Micha#owicz, Stanis#aw Sikorski i 
Stanis#aw Studzi!ski. I to za ich cza-
sów jednostka postanowi#a wybudo-
wa$ we wsi remizo-(wietlic'. Spo-
#eczne prace na budowie rozpocz'to 
ju% w 1960 roku. Trwa#y one cztery 
lata, ale prezes Jakubowski niestety 
nie doczeka# otwarcia. Odszed# na 
zawsze kilka dni przed oddaniem  
obiektu. Nowym prezesem OSP zo-
sta# Jan Ratajczak, a na miejsce se-
kretarza i skarbnika weszli jeszcze 
Czes#aw Rudawski i Tadeusz Szpu-
rek.
   W 1976 roku OSP w K"tach otrzy-
ma#a samochód bojowy GLM - *uk. 
Druhowie zostali przeszkoleni na ra-

Pasowanie na uczniów
Te uroczysto!ci odbywaj" si# we wszystkich szko$ach. Uczniowie klas pierwszych przyjmowani s" do szkolnej spo$eczno!ci. Imprezom 
towarzysz" rodzice, wychowawcy klas oraz starsi koledzy. Najcz#!ciej mali uczniowie pokazuj" swoje umiej#tno!ci artystyczne i zdaj" 
swój pierwszy niewielki egzamin. Wszyscy zaliczaj" go celuj"co, a samo pasowanie odbywa si# za pomoc" wielkiego o$ówka.

OSIECZNA - tutaj do grona uczniów przyj!to 41 pierwszoklasistów. "WIERCZYNA - ka#dy z pierwszaków otrzyma$ dyplom oraz s$odycze.

K"ty

diooperatora i mechanika, a wielu z 
nich otrzyma#o wyró%nienia i odzna-
czenia. Ju% wówczas stra%acy brali 
udzia# w zawodach po%arniczych. W 
tym roku wybrano te% nowego sekre-
tarza OSP, a zosta# nim Czes#aw 
Wieszczeczy!ski. Rok pó)niej zmie-
ni# si' sk#ad Zarz"du. Prezesem zo-
sta# Stanis#aw Studzi!ski, a skarbni-
kiem Franciszek Krysiak. 
   W latach osiemdziesi"tych stra%acy 

po%egnali swoich druhów. Na zawsze 
odeszli Jan Ratajczak i Tadeusz 
Szpurek.
   W 1994 roku OSP w K"tach uro-
czy(cie obchodzi#o 40-lecie istnienia. 
W tym czasie jeszcze dwa razy zmie-
ni# si' sk#ad Zarz"du, a prezesem ko-
lejno zostawali Roman Konieczny i 
Franciszek Krysiak. Druhowie gasili 
po%ary, likwidowali zagro%enia, brali 
udzia# w zawodach i $wiczeniach, 

(wi'towali i bawili si'. Zawsze wier-
ni byli zasadzie, %e stra%acy s#u%" 
Bogu na chwa#', a ludziom na ratu-
nek. Dzi( prezesem OSP w K"tach 
jest Jan Olejnik, naczelnikiem An-
drzej Smy(lny, sekretarzem Jerzy 
Partyka, a skarbnikiem Jan Humski. 
A na zdj'ciu przedstawiamy wszyst-
kich cz#onków dzisiejszej jednostki. 
Nieobecnym by# tyko Jerzy Partyka.
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Na zdj!ciu: Andrzej Smy%lny, Franciszek Krysiak, Józef Jakubowski, Jan Olejnik, Zbigniew Wojtkowiak, Jan 
Humski, Zbigniew Micha$owicz, B$a#ej Nowaczyk, Tomasz Andrzejewski, Tomasz Wojcieszyk, Hubert 
Grzelczyk, Bart$omiej &ysiak, Dariusz Chudzi'ski, Dawid Kmiecik, Marcin Smy%lny, Marek Wojcieszyk, 
Witold Rudawski, Krzysztof Rudawski.

Przedstawiamy jednostki OSP


