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Przedstawiamy jednostki OSP
Jednostka OSP w Świerczynie

działa już 62 lata. Mieszkańcy wsi
powołali ją 20marca 1946 roku. Na
zebraniu założycielskim obecni
byli: Komendant Rejonowy Straży
Pożarnej, a także sołtys Świer-
czyny Piotr Wójta oraz kierownik
szkoły Adam Konieczny. Zebrani
jednogłośnie przyjęli statut organi-
zacji i wybrali Zarząd. Do pierw-
szego Zarządu weszli: Józef
Wawrzyniak - prezes, Edward Go-
rynia - wiceprezes i naczelnik, An-
toni Lasik - skarbnik, Zygmunt
Szułczyński - sekretarz, którego
rok później zastąpił Antoni Musie-
lak oraz członkowie: Wacław Szuł-
czyński, Franciszek Bergman,
Ludwik Szyszka. Komisję Rewi-
zyjną tworzyli Stanisław Kmieć -
przewodniczący oraz Jan Maćko-
wiak i Kazimierz Szymański -
członkowie.

Jednostka OSP przejęła sprzęt
po byłym majątku. Dysponowała
więc sikawką konną i kilkoma wę-
żami parcianymi, prądownicą oraz
ubraniami polowymi, kombinezo-
nami i hełmami. Remiza natomiast
znajdowała się w baraku obok

Świerczyna świetlicy, na tak zwanym Kozim
Rynku.

Już po dwóch latach od powo-
łania OSPmieszkańcy wsi ufundo-
wali jednostce sztandar. Był on
dowodem uznania dla działalności
strażaków i jest ich własnością do
dziś.

Zarząd OSP i Komisja Rewi-
zyjna pracowała w niezmienionym
składzie do 1960 roku. W następ-
nych latach kilkakrotnie przepro-
wadzano zmiany. W 1960 roku
prezesem został Wacław Szuł-
czyński, wiceprezesem i naczelni-
kiem - Franciszek Majchrzak, a
zastępcą naczelnika Tadeusz Pra-
łat. Kolejnymi prezesami byli: Ig-
nacy Konieczny, Edward
Stachowiak i Władysław Pawlicki.
Natomiast funkcję naczelnika peł-
nili: Tadeusz Prałat, Bogdan Bo-
rowczyk, Andrzej Michałowski.
Sekretarzami przez te lata byli: An-
toni Musielak, Stanisława Grzego-
rzewska, Stanisław Stiller,
Grzegorz Stiller. Funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej peł-
nił jeszcze tylko Andrzej Kędziora,
który sprawuje ją do dziś.

Rok 1960 zapisał się w historii
organizacji ważnym wydarzeniem.

Otóż jednostka otrzymała z Ko-
mendy Rejonowej motopompę
wraz ze sprzętem towarzyszącym.
Wkrótce też strażacy razem z
mieszkańcami wsi postanowili w
czynie społecznym wybudować
nową remizę. Jej oddanie do
użytku miało miejsce w 1969 roku.
A już w 1970 jednostka dostała
drugą motopompę M800/8P03.
Wtedy też strażacy otrzymali mun-
dury bojowe i nowe hełmy, a na
kurs mechaników wysłano druhów
Józefa Lasika i Tadeusza Prałata.

Strażacy przede wszystkim ra-
towali dobytek i ludzi w sytuacjach
zagrożenia. Ale również prowadzili
działalność profilaktyczną. Powołali
Komisję Kontroli Przeciwpożarowej
i pomagali mieszkańcom w likwi-
dacji wszelkich nieprawidłowości
mogących wywoływać pożary. Pra-
cowali też z młodzieżą, przygoto-
wując ich do udziału w zawodach
sportowo - pożarniczych. Często
drużyny ze Świerczyny zajmowały
w tej rywalizacji wysokie miejsca
na szczeblu gminy i powiatu. Dużą
zasługę w tym mieli druhowie: Mi-
chałowski, Stiller i Kędziora oraz
Stanisław Glapiak z Komendy Re-
jonowej Straży Pożarnej. Strażacy
organizowali też festyny, zabawy,
imprezy kulturalne.

W 1980 roku OSP w Świeczy-
nie dostało samochód gaśniczy
marki Żuk. Kierowcami zostali: An-
drzej Kędziora i Andrzej Michałow-
ski. Po kilku latach zastąpili ich:
Grzegorz Stiller i Adam Pawlicki.

Natomiast w 1983 roku jedno-
stka otrzymała nową motopompę.

W czerwcu 1996 roku OSP w
Świerczynie uroczyście obchodziła
50-lecie istnienia. Mieszkańcy i

strażacy zebrali się na Kozim
Rynku, gdzie była kiedyś pierwsza
remiza. Wszyscy przemaszerowali
przez wieś i w świetlicy urządzili ju-
bileusz. A dwa lata temu strażacy
obchodzili 60-lecie istnienia.

Strażacy pamiętają wiele akcji
gaśniczych. Między innymi wspo-
minają pożar poszycia lasu przy je-
ziorze Świerczyńskim, gaszenie
stogu na polu koło Ratowic, wy-
pompowywanie ścieków, walkę z
pożarem owczarni w Trzebani, czy
pałacu w Świerczynie. Zawsze sta-
wiali się wszyscy.

W ostatnich latach na zawsze
koledzy pożegnali wielu zasłużo-
nych druhów. Odeszli: Józef Waw-
rzyniak, Edward Gorynia, Jan
Maćkowiak, Ludwik Szyszka, Sta-
nisław Ciesielski, Stefan Hofman,
Jacek Pawel, Franciszek Maj-
chrzak, Wacław Szułczyński, Sta-
nisław Kmieć, Franciszek
Bergman, Franciszek Filipowski,
Antoni Musielak, Antoni Lasik.

Dziś do OSP Świerczyna na-
leży 30 strażaków czynnych oraz
około stu wspierających. Zarząd
stanowią: Władysław Pawlicki -
prezes, Andrzej Michałowski -
wiceprezes i naczelnik, Tadeusz
Prałat - zastępca naczelnika, Grze-
gorz Stiller - sekretarz, Jan Maj-
chrzak - skarbnik. Komisja
Rewizyjna to: Andrzej Kędziora -
przewodniczący oraz Stefan Wil-
kowicz i Henryk Giera - członkowie.
Zarząd i Komisja w tym składzie
działają od 1980 roku. Warto po-
wiedzieć, że do dziś starażakami
wspierającymi są dwaj założyciele
OSP Kazimierz Szymański i Zyg-
munt Szułczyński.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie

Ekipa remontowo-budowlana z Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej nie ustaje w pracy. Tym razem nowego blasku zyskała dzięki
nim ulica Szkolna w Osiecznej. Po obu stronach ulicy położono
nowe płytki chodnikowe. Pobudowane zostały również miejsca
parkingowe dla samochodów. Łącznie razem w wjazdami do po-
sesji jest ich dziesięć. Teraz pracownicy urzędu budują już nowy
chodnik w Kleszczewie. Jeżeli zimowe mrozy nie przeszkodzą
może uda się założyć w Grodzisku i Kąkolewie kanalizację
deszczową.


