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SOŁECTWA: ADAMOWO, BARŁOŻNIA GOŚCIESZYŃSKA, BERZYNA, BŁOCKO, CHORZEMIN, GOŚCIESZYN, KARPICKO, KĘBŁOWO, NIAŁEK WIELKI, NOWA DĄBROWA, OBRA,
NOWA OBRA, NOWE TŁOKI, NOWY WIDZIM, POWODOWO, RUDNO, STARY WIDZIM, STRADYŃ, STARA DĄBROWA, ŚWIĘTNO, TŁOKI, WILCZE, WRONIAWY

Jubileusz 150 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolsztynie

W NUMERZE m.in.:
Po uroczystej mszy św. zebrani przemaszerowali ulicami miasta. Na późniejszym
Modernizacja stadionu miejspotkaniu wspominano historię jednostki,
składano życzenia oraz uhonorowano zaskiego jeszcze w tym roku.
służonych druhów. Uchwałą Prezydium
Sesja Nadzwyczajna … str. 2
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im. gen. StaniGminne Dożynki ……… str. 4
sława Taczaka odznaczono Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druha Jana
ZMO: harmonogram wywoZboralskiego – OSP Wolsztyn. Srebrnym
zu odpadów ………... str. 8-9
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Jana Maraszka – OSP Wolsztyn
Przyjazny Urząd …..… str. 10
oraz Lecha Dalekiego – OSP Stary Widzim.
Specjalną Odznaką Honorową „SEMPER
VIGILANT” („Wiecznie Czuwający”) uhonorowano najstarszego członka OSP (87 lat), długoletniego Prezesa druha Tadeusza Kaczmarka. Takie były początki OSP Wolsztyn
Uchwałą Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie odznakę za wysługę lat nadano druhom: Tadeusz Kaczmarek – 65 lat służby w OSP, i analogicznie Romuald Gawrylczyk – 55 lat, Rok 1859 Rozporządzeniem Królewskiego RząStrzelczak Alfons - 55 lat, Edward Przybyła – 50 lat, Kazimierz Jarzyna - 50 lat, Jan Zboralski - 50 lat. du z dnia 18 sierpnia zniesiono obowiązek poPrezes OSP Wolsztyn Edward Przybyła:
Nie bierzemy żadnego udziału w akcjach
bojowych, od kiedy weszła zawodowa
straż pożarna, zajmujemy się teraz tylko
prewencją, organizujemy turnieje wiedzy,
zawody, obozy szkoleniowe. Przy okazji
jubileuszu mamy nadzieję, że Powiatowa
Państwowa Straż Pożarna będzie w końcu
rozbudowywana i wtedy udostępni nam
jedno pomieszczenie na naszą siedzibę
oraz na Izbę Pamięci.
Tadeusz Kaczmarek
Już 65 lat służę w tym mundurze. Początki nie były wcale takie łatwe. Trzeba było wyszkolić młodzież, zadbać o
sprzęt i dyscyplinę. Tereny były dalekie.
Kiedyś powiat wolsztyński był jednym z
największych. Wjeżdżaliśmy na akcje do
Kargowej, Ciosańca, Babimostu... Najgorsze były pożary lasów, sam przy jednym o mało nie zginąłem, ale mnie Manuszak wyciągnął. Żyję, abym mógł pracować nie tylko dla siebie, ale dla społeczeństwa. 13 lat miałem, jak musiałem walczyć już z okupantem. Najbardziej wspominam pożar kargowskiego
młyna no i powodzie. Z Gawrylczykiem
tworzyliśmy wspaniałą drużynę. Mogę
mu tu podziękować za to wszystko.

Burmistrz Andrzej Rogozinski
Jestem dumny z OSP Wolsztyn, ponieważ ma nie tylko
piękną historię związaną z naszą gminą, ale jest jedną z
najstarszych w kraju. Przez jakiś czas członkami tej OSP
byli wyłącznie weterani, a teraz widać, że w szeregi wstępuje już młode pokolenie. Może zaczną myśleć o wznowieniu działalności operacyjnej. Tego im życzę.

siadania drewnianych ręcznych sikawek przez
właścicieli nieruchomości.
Rok 1863 Członkowie Męskiego Towarzystwa
Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli organizację strażacką pod nazwą: Towarzystwo
Ogniowo – Gaśnicze i Ratownicze.
Rok 1865 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Rządu Królewskiego pismem z dnia 28 sierpnia
skierowanym do magistratu w Międzyrzeczu
zlecił utworzenie Straży Pożarnej na wzór miasta Koźmina i Rawicza. Odpis tego pisma skierowano również do Wolsztyna.
Rok 1867 2 listopada zwołano walne zebranie
towarzystwa ogniowo – gaśniczego w Wolsztynie. Postanowiono zreorganizować organizacje
i nadać jej nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w
Wolsztynie.
ROK 1929 24 września odbyła się uroczystość
poświęcenia sztandaru, która rozpoczęła się w
sobotę wieczorem pochodem przez miasto
przy licznym udziale mieszkańców. W niedzielę
odbyło się nabożeństwo a po nim poświęcenie
sztandaru. Ojcem chrzestnym był Stanisław
Musioł a matką chrzestną pani burmistrzowa
Modlińska. Największe akcje w międzywojniu
to pożar rynku w Rakoniewicach w 1927 i olbrzymi pożar w Komorówku w 1932 r.
ROK 1945 W lutym odbyło się zebranie, na
którym Prezesem został Ob. Ober, a naczelnikiem Jan Stróżyk. Z komendy wojennej miasta
przekazano samochód do celów gaśniczych.
Na pierwszym walnym zebraniu Prezesem został wybrany Józef Chojnacki, natomiast Naczelnikiem Jan Stróżyk. W skład zarządu weszli
również: Duda, Manuszak, Brzoza, i Błoszyk.

