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Przedstawiamy jednostki OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w

Grodzisku ma już 63 lata.
25 września 1945 roku miesz-

kańcy wsi zorganizowali zebranie
założycielskie. Przybyli na nie mię-
dzy innymi komendant Rejonowej
Straży Pożarnej Bolesław Matyja,
sołtys wsi Ludwik Heliński oraz kie-
rownik szkoły Florian Skałecki. Na
tym zebraniu w obecności 26
mieszkańców Grodziska przyjęto
statut OSP. Do pierwszego Za-
rządu weszli: Ludwik Heliński —
prezes, Florian Skałecki sekretarz,
Antoni Skrzypczak — naczelnik,
Stanisław Urbaniak — skarbnik,
Franciszek Szwarc — gospodarz i
Bolesław Borowski — członek.
Pierwszy sprzęt strażacki zebrano
po byłym folwarku i zgromadzono
w pomieszczeniu koło krochmalni.

Grodzisko Była to sikawka konna oraz kilka
parcianych węży i prądownica. W
tamtych latach działalność straża-
ków ograniczała się do niesienia
pomocy w razie pożarów.

W roku 1953 wybrano nowy
Zarząd. Prezesem został Antoni
Srzypczak, naczelnikiem Franci-
szek Szwarc, skarbnikiem Stefan
Pawlak, a a gospodarzem nadal
Bolesław Borowski.

Zarówno strażacy, jak i władze
gromadzkie zabiegały o nowy
sprzęt dla OSP. Dzięki temu w
1958 roku jednostka otrzymała od
Komendy Powiatowej Straży w
Lesznie motopompę M-200 oraz
kilka nowych węży gaśniczych.
Wtedy też mechanikiem moto-
pompy został Wacław Ratajczak.
W tym samym roku doszło do ko-
lejnych zmian w Zarządzie. Na pre- zesa wybrano sołtysa wsi Stani-

sława Ratajczaka. Sekretarzem
został Stefan Pawlak, a skarbni-
kiem Jan Handke.

Rok 1959 zapisał się ważnym
wydarzeniem w życiu jednostki.
Otóż strażacy wybudowali nową
remizę i oddali ją do użytku. Rok
później otrzymali motopompę M-
400, a ze składekmieszkańców i fi-
nansowej pomocy gminy zakupili
nowy wóz konny do przewozu
sprzętu. Zmiany w Zarządzie miały
miejsce jeszcze kilkakrotnie. Kolej-
nymi prezesami byli: Stanisław Fi-
lipowski i Stanisław Prałat;
naczelnikami: Edmund Piątek, Ste-
fan Szwarc i Florian Kraśner; se-
kretarzami: Stefan Pawlak,Andrzej
Maćkowiak i Sławomir Maćkowiak,
a skarbnikami: Stanisław Bączyk i
Stanisław Kruk.

W 1970 roku jednostka w Gro-
dzisku otrzymała nową moto-
pompę M-800 z kompletem
wyposażenia oraz regały na węże.
Strażacy natomiast mogli ubierać
się w nowe mundury drelichowe
oraz hełmy bojowe. Cztery lata
później jednostka została zaliczona
do typu M-2, a z Komendy Rejono-
wej dostała drugą motopompę M-
800. W 1991 roku stanowisko
prezesa OSP przejął sołtys wsi
Stanisław Prałat. Dzięki jego stara-
niom i aktywności wielu druhów
rozpoczęto w Grodzisku budowę
nowej remizo-świetlicy. Pomagali
wszyscy, strażacy, mieszkańcy wsi,
rolnicy. Uroczyste otwarcie obiektu
odbyło się 19 lipca 1997 roku.

OSP w Grodzisku zostało wpi-
sane do rejestru sądowego w 1995
roku. Od tamtego czasu ma też
osobowość prawną.W tym samym
roku strażacy kupili mundury wyj-
ściowe i czapki. A trzy lata później
dostali samochód pożarniczy żuk.

Od początku istnienia strażacy
z Grodziska pomagali ludziom w
likwidacji pożarów i zagrożeń. Mię-
dzy innymi gasili pożar lasu w Gro-
dzisku, pożar stodoły, sklepu,
zboża na pniu, wypompowali ska-
żoną wodę z rowów. Brali też
udział w akcjach poza swoją wsią,
ostatnio na przykład w Łoniewie.

Ale przez lata uczestniczyli rów-
nież w realizacji zadań prewencyj-
nych. Przeprowadzali kontrole
przeciwpożarowe i zwracali uwagę
na niebezpieczeństwa wynikające
z najróżniejszych zaniedbań. Kon-
trole te uzyskiwały wysokie oceny
zarówno ze strony strażaków za-
wodowych, jak i mieszkańców wsi.
Druhowie z Grodziska brali również
czynny udział w zawodach spor-
towo — pożarniczych, głównie na
szczeblu miejsko-gminnym.W tym
współzawodnictwie do dziś osią-
gają dobre wyniki. Aktualnie jedno-
stka skupia około 30 czynnych
strażaków i tyle samo wspierają-
cych. Ma sekcję męską i młodzie-
żowo-chłopięcą. Opiekuje się
wiejską świetlicą, udostępniając jej
pomieszczenia młodymmieszkań-
com wsi.

Strażacy z Grodziska pożegnali
na zawsze wielu druhów. Odeszli
między innymi Florian Skałecki,
Andrzej Maćkowiak, Stefan
Szwarc, Władysław Bączyk, Kazi-
mierz Nadolny, Arkadiusz Piątek.

Dziś Zarząd stanowią: Stani-
sław Prałat — prezes, Łukasz
Szwarc — zastępca naczelnika,
Stanisław Kruk— skarbnik, Sławo-
mir Maćkowiak — sekretarz, Hu-
bert Kraśner — gospodarz.
Członkami Komisji Rewizyjnej są:
Andrzej Prałat i Lucjan Andrzejew-
ski.
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Takie święto członkowie koła
Związku Emerytów i Rencistów z
Kąkolewa organizują każdego
roku. Wtedy spotykają się w dużej
sali, zapraszają gości, bawią się i
rozmawiają. Nie inaczej było i tym
razem. W sobotę, 6 września, nie-
mal wszyscy uczestniczyli w
swoim Dniu Seniora. Przyjmowali
życzenia zdrowia i radości od Bur-
mistrza Miasta i Gminy, dyrektorki
szkoły w Kąkolewie, delegacji
emerytów z Pawłowic, Świerczyny,
Garzyna, Krzemieniewa i Kacz-
kowa oraz od młodzieży. Ucznio-
wie przygotowali też seniorom
niespodziankę. Pokazali bowiem
spektakl, którego akcja działa się
w sanatorium. Były więc spacery,
zabiegi, leżakowanie na tarasie,
spotkania w sanatoryjnej kawia-
rence, a także mnóstwo występów.
Wszystko oczywiście dla kuracju-

szy, którzy w jesieni życia mają
prawo do odpoczynku i szczegól-
nej dbałości o zdrowie. I takiej tro-
ski o dziadków i rodziców życzyli
uczniowie każdemu z seniorów.
Prosili też, by swoją życiową mąd-
rość przekazywali oni dzieciom i
wnukom.

Koło Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Kąkolewie
liczy 50 osób. Poza Dniem Seniora
organizuje też imprezy z okazji
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki,
Ojca, spotkanie opłatkowe oraz
występy swojego chóru „Senior”.
Przewodnicząca Koła Irena Kos-
malska mówi, że seniorzy chętnie
korzystają z propozycji wspólnego
spędzania czasu. W trakcie sobot-
niej imprezy z przyjemnością oglą-
dali występy chóru i tańczyli przy
muzyce. Była też kawa, ciasto i po-
częstunek w czasie kolacji.
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