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Przedstawiamy jednostki OSP
Osieczna
W przyszłym roku Ochotni-

cza Straż Pożarna w Osiecznej
obchodzić będzie 100-lecie ist-
nienia. Pierwsze zebranie, na
którym mieszkańcy miasta po-
wołali OSP odbyło się 17 paź-
dziernika 1909 roku. To wtedy
wybrano Zarząd jednostki i
opracowano statut.

Pierwszym prezesem i naczel-
nikiem Strażackiego Towarzystwa
został Paweł Seifert, a zastępcą
naczelnika — Wawrzyn Gaumer.
Na skarbnika wybrano Karola
Pope, a na sekretarza Rudolfa
Greizera. Do Zarządu weszli jesz-
cze: Walenty Błażejewski, Ro-
muald Biedrzyński, Franciszek
Peikert, Antoni Gluma i Juliusz
May. Do osieckiego OSP wstąpiło
wówczas 50 obywateli miasta. Or-
ganizację przyjęto do Związku
Straży Pożarnych w Poznaniu i za-
liczono do Okręgu Leszczyń-
skiego.

Już wkrótce osieccy działacze
kupili sikawkę firmy "Kabel" oraz
wąż. Zbudowali też wspinalnię,
która dotrwała do 1949 roku.
Potem ze względu na zagrożenie
zawaleniem konstrukcję rozeb-
rano.

Trudnym czasem w historii
straży było powstanie wielkopol-
skie. Druhowie brali w nim czynny
udział, a w walkach zginął Franci-
szek Błażejewski. Kilku strażaków
zostało też rannych. W 1920 roku
wybrano więc nowy Zarząd. Pre-
zesem został burmistrz miasta
Stanisław Szurkowski, a naczelni-
kiem i zastępcą prezesa — Paweł
Szperling. Do Zarządu weszli jesz-
cze: Józef Wałkowski, Antoni
Kaczmarek, Franciszek Peikert,
Ryszard Borówka i Leon Modrzyń-
ski. Rok później strażacy wybrali
nowego naczelnika. Tę funkcję
objął Józef Marcinkowski.

Niezwykłym wydarzeniem dla
OSP Osieczna były obchody 15-
lecia jednostki. To wówczas, 24
sierpnia 1924 roku Towarzystwo
otrzymało sztandar. Do dziś jest on
przechowywany w Izbie Pamięci.

Przez kolejne lata, do wybuchu
II wojny światowej jeszcze dwu-
krotnie nastąpiły zmiany na stano-
wisku naczelnika. W 1931 roku
Józefa Marcinkowskiego zastąpił
Kazimierz Lenartowicz, a w 1935
roku - Antoni Kaczmarek. Druh
Marcinkowski za swoje zasługi
otrzymał tytuł Honorowego Na-
czelnika.

Dwa ważne wydarzenia miały
również miejsce w latach czter-

Przedstawiciele Zarządu. Na zdjęciu brak naczelnika Wojciecha
Glapiaka.

dziestych minionego wieku. Już
we wrześniu 1931 roku założono
przy straży orkiestrę dętą. Z włas-
nych funduszy i dobrowolnych
składek strażacy kupili 12 instru-
mentów i dali je druhom. Pierw-
szym kapelmistrzem został
Kazimierz Gorzelany, a jego za-
stępcą Łucjan Juchniewicz. W
1935 roku, na walnym zebraniu
straży przyjęto nowy statut i nazwę
"Stowarzyszenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osiecznej".
Tego samego roku uroczyście ob-
chodzono 25-lecie organizacji, a
rok później ubezpieczono straża-
ków i założono kółko sportowe.
Jego kierownikiem został Stefan
Stachowiak.

Wojna przerwała działalność
OSP, ale już 15 kwietnia 1945 roku
odbyło się zebranie, na którym po-
wołano nowy Zarząd. Weszli do
niego: Mikołaj Głowacz - prezes,
Rajmund Guzikowski — naczelnik,
Edmund Fabiańczyk — zastępca
naczelnika, Edmund Kahl — se-
kretarz, Franciszek Kostrzewski —
skarbnik i Stefan Kunze — gospo-
darz. Wszyscy razem, także z
mieszkańcami miasta odzyskali
przechowywane w czasie wojen-
nej zawieruchy instrumenty oraz
sztandar.

I jeszcze kilka ważnych stra-
żackich wydarzeń. W 1952 roku ze
składek strażaków i mieszkańców
miasta kupiono samochód cięża-
rowy dla OSP. W 1955 roku jedno-
stka otrzymała od Komendy
Wojewódzkiej samochód bojowy
Star 206M8, a od Miejskiej Rady
Narodowej - budynek po byłej
elektrowni na garaż i świetlicę. Dla
uczczenia 600-lecia miasta oraz
60-lecia OSP, strażacy włączyli się
do budowy sali kinowo — widowi-
skowej oraz dwóch garaży i zaple-
cza. Włożyli w to mnóstwo pracy
społecznej. W 1972 roku jednostka
otrzymała drugi samochód bojowy
i znalazła się w kategorii "S-2". W
tym roku utworzono przy straży
Izbę Pamięci, do której druhowie
dostarczyli mnóstwo dokumentów
i pamiątek.

Tragicznie zakończyło się ga-
szenie pożaru w 1982 roku. Na
strażaków najechał samochód i
zranił czterech druhów. Leszek
Płócienniczak zmarł nie odzys-
kawszy przytomności. Pośmiertnie
otrzymał złoty medal "Za zasługi
dla pożarnictwa”, a koledzy zorga-
nizowali memoriał jego imienia.
Pierwsze zawody odbyły się 25
września 1983 roku i tego samego
dnia przed remizą otwarto ekspo-
zycję starych strażackich sikawek.

Na początku lat 90-tych jedno-
stka została włączona do Krajo-

wego Systemu Ratownictwa Gaś-
niczego. W 2008 roku otrzymała
kolejny samochód bojowy.

Od 1945 roku kolejnymi preze-
sami OSP Osieczna byli: Marian
Umiński, Czesław Stawiński, Ja-
nusz Wels.

Natomiast funkcję naczelnika
pełnili: Eugeniusz Flisikowski, Ma-
rian Gendera, Kazimierz Gru-
szeczka, Jerzy Kostrzewski,
Franciszek Picz.

We wrześniu 1995 roku i w
grudniu 1997 roku z żalem pożeg-
nano druhów Jerzego Kostrzew-
skiego i Adama Matyję.

Dziś OSP Osieczna liczy 180
członków, ma trzy młodzieżowe
drużyny, dwie męskie, jedną że-
ńską i jedną drużynę seniorów.

W 2008 roku do Zarządu na-
leżą: Janusz Wels — prezes, Józef
Juchniewicz — wiceprezes, Woj-
ciech Glapiak — naczelnik, Ry-
szard Matyja — zastępca

naczelnika, Marian Umiński — se-
kretarz, Andrzej Kaczmarek —
skarbnik, Aleksy Kraśner — czło-
nek, Dominik Schulz - kapelmistrz.

Strażacy przede wszystkim
gaszą pożary. I tych, w prawie stu-
letniej działalności jednostki, było
bardzo dużo. Na terenie gminy ra-
towali stodoły, chlewnie, domy, a
dwukrotnie klasztor franciszkanów.
Wyjeżdżali do sąsiednich gmin
gasić magazyny, lasy, sklepy i za-
bytkowe budowle. Uczestniczyli w
likwidacji skutków huraganów,
burz, w umacnianiu wałów prze-
ciwpożarowych. Ratowali ludzi, po-
magali uczestnikom wypadków
drogowych i przeprowadzili mnó-
stwo kontroli chroniących miesz-
kańców przez zagrożeniami.

A poza tym od roku 1959 roku
zawsze uczestniczą w zawodach
pożarniczych, zdobywając na-
grody i wyróżnienia. Wielu straża-
ków otrzymało też odznaczenia
związkowe.

Na początku lutego powstał
nowy portal internetowy dotyczący
naszej gminy - a szczegółowiej
miejscowości Kąkolewo. Strona o
adresie www. kakolewo. pl ma za
zadanie nieść informacje o małej
ojczyźnie, prezentować aktualno-
ści z życia wsi, zdjęcia z różnych
wydarzeń.

Na tę chwilę można nieodpłat-
nie umieścić ogłoszenie, wstawić

Kąkolewo na www
link swojego bloga. Założyciel por-
talu Dariusz Bojek poszukuje osób
chętnych do zamieszczania arty-
kułów na stronie, osób odpowie-
dzialnych za kącik o
uszczegółowionej tematyce czy
przedstawicieli firm, którzy chcie-
liby zamieścić reklamy. Treści arty-
kułów, zdjęcia oraz propozycje
współpracy można przesyłać na
adres mailowy: kakolewo@boo. pl.

Wszystkie dzieci zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pla-
stycznym. Tematem konkursu jest „Moja wędkarska przygoda z
rybą”. Prace wykonane dowolną techniką (rysunkową. malarską, wy-
klejanki, za pomocą plasteliny itd.) należy dostarczyć do 10 kwietnia
na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Osieczna ul. Powstańców
Wlkpl. 6, 64-113 Osieczna pok. 9A. Dziesięć najlepszych prac zosta-
nie nagrodzonych atrakcyjnymi upominkami. Sponsorem konkursu
jest Koło Wędkarskie Osieczna, o którym piszemy więcej na str. 5.


