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Kurs pierwszej pomocy 
W dniu 24 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie rozpoczął się kurs kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy dla osób będących członkami podmiotów działających w KSRG z 
terenu gminy Wolsztyn realizowany przez Gminę Wolsztyn w ramach operacji pn. „Pierwsza 
pomoc dla mieszkańców Gminy Wolsztyn”.  Kurs współfinansowany był ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. „małe projekty”. W trwającym 66 godzin kursie 
uczestniczyło 15 mieszkańców gminy Wolsztyn. Wartość zadania wynosi 9 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków EFRROW 7,2 tys. zł. Kurs realizowany jest przez firmę MEDSERVIS Mirosław 
Warzybok z Wągrowca. Zakończył się egzaminem w dniu 16 lutego br., który z wynikiem pozy-
tywnym zdało 10 strażaków.  

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kębłowo  
Zebranie odbyło się w dniu 31 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sprawozdanie z działal-
ności OSP oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok przedstawił dh Michał No-
wak w formie prezentacji multimedialnej. Miniony rok był kolejnym, w którym 
bardzo dużo wydarzyło się w jednostce OSP. W chwili obecnej liczy ona 53 
członków czynnych, 9 członków honorowych, 2 członków wspierających oraz 37 
członków MDP. W 2013 r. uczestniczono w wielu akcjach wymagających inter-
wencji, to znaczy w usuwaniu skutków 14  pożarów, 31 miejscowych zagroże-
niach, jeden raz wyjeżdżano do fałszywego alarmu oraz siedem razy wzywano 
strażaków na zabezpieczenie rejony w KP PSP w Wolsztynie . W sumie w zdarze-
niach wzięło udział 295 ratowników z jednostki. To pokazuje jak ważnym ele-
mentem ochrony przeciwpożarowej jest OSP Kębłowo. Ubiegły rok należy zali-
czyć do udanych także ze względu na bardzo duże doposażenie jednostki w 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz  dalszy ciąg modernizacji remizy, w ramach któ-
rej pozyskano środki na urządzenie terenów rekreacyjnych, ogrodzenie terenu 
oraz wykonano I etap rozbudowy remizy. Inwestycja ta kontynuowana będzie 
wiosną br. i potrwa do jubileuszu naszej jednostki w 2015 roku. Plan działalności 
na 2014 rok jest równie ambitny, jak wykonanie planu w roku 2013. Planowa-
ne  jest dalsze doposażenie w sprzęt i umundurowanie naszej jednostki oraz 
kontynuowanie robót budowlanych. W dalszej części zebrania głos zabrali za-
proszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Wolsztyna, który podzięko-
wał strażakom za ich służbę oraz przedstawił w skrócie plany inwestycyjne doty-
czące OSP. Następnie głos zabrał mł. bryg. Sławomir Śnita, który przedstawił 
działania KP PSP w Wolsztynie w minionym roku. Jako kolejny w dyskusji głos 
zabrał dh Edward Przybyła i dh Henryk Żok. Wszyscy goście w swoich wystąpie-
niach podkreślali, iż OSP Kębłowo jest czołową jednostką w powiecie wolsztyń-
skim. Mobilność jednostki, posiadane wyposażenie, młoda kadra oraz doskonała 
organizacja i praca zarządu dają pewność, że przez najbliższe lata będziemy rów-
nie wysoko oceniani. Ostatnim akcentem zebrania było wręczenie medali i od-
znaczeń dla następujących druhów: Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 
dh Sebastian Rola; Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Damian Ja-
skulski; Odznaka „Wzorowy Strażak” – dh Jaskuła Patryk, dh Koza Krzysztof, dh 
Lorenc Klaudia, dh Kurasiński Radosław. Odznaka „Za wysługę Lat” : 5 – dh Mar-
cin Dymek, dh Joanna Jurga; 10 – dh Damian Jaskulski, dh Marcin Kaczmarek, dh 
Paweł Koza, dh Damian Wawrzynowicz, 15 – dh Damian Kotlarski, dh Robert 
Krawczuk, dh Jacek Lepka; 20 – dh Rafał Ceglarek, dh Rafał Kowalewicz; 45 – dh 
Ryszard Rogozinski; 55 – dh Jan Lepka, dh Tadeusz Rogozinski.   

Pożar w Obrze 
W czwartek 20 lutego br. tuż po godzinie 10:00 zastęp OSP Kębłowo zadysponowany został do 
pożaru hali produkcyjnej w zakładzie produkującym meble w Obrze. Wraz ze strażakami z Kębło-
wa na miejsce pożaru zadysponowane zostały zastępy z OSP Świętno i JRG Wolsztyn. Po dojeź-
dzie na miejsce pierwszego zastępu okazało się, że pali się podbitka dachu na jednej z hal produk-
cyjnych. W celu zlokalizowania pożaru strażacy przy użyciu wkrętarek elektrycznych zdemonto-
wali część pokrycia dachowego wykonanego z blachy trapezowej. Następnie zostały podane dwa 
prądy gaśnicze z szybkiego natarcia. 

Joanna Jurga 

Jestem tu w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej 
już sporo lat. Dokładnie od pięciu wyjeżdżam na 
akcje. Ciekawe, że nikt w mojej rodzinie nigdy 
nie był strażakiem, moje zainteresowanie mun-

durem to u nas taka nowość. Tę ważną decyzję podjęłam, 
kiedy ukończyłam 18 lat. Przyszłam do naszego prezesa OSP 
w Kębłowie - Michała Nowaka i mu powiedziałam, że chciała-
bym brać udział w akcjach. Tak trochę dziwnie się na mnie 
patrzył, no bo można powiedzieć, że byłam pierwszą dziew-
czyną, która zadeklarowała się do wyjazdów na tak niebez-
pieczne akcje. Wkrótce zostałam wysłana na specjalne szkole-
nia, wszystko zdałam bez jakichkolwiek problemów i teraz 
jestem pełnoprawnym strażakiem. 

Prezes OSP w Kębłowie Michał Nowak 
Jesteśmy jedną z największych jednostek w powiecie wolsztyńskim. W ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy do zdarzeń najwięcej razy z wszystkich jednostek OSP, bo było to 
aż 56 interwencji. Z naszych wszystkich członków 28 strażaków ma uprawnienia do brania udziału w akcji. Szkolenia odbywają się według opracowanego systemu. Co 
roku organizowany jest kurs podstawowy przez Państwową Straż Pożarną w Wolsztynie, również inne kursy specjalistyczne i dowódcze. Staramy się w każdym roku 
uzupełniać nasza kadrę i wysyłamy kolejnych członków. Jeżeli ukończą kurs podstawowy i dalej działają w naszej jednostce, wtedy wysyłani są na następne, na przy-
kład na kursy ratownictwa medycznego, kursy ratownictwa wodnego itp. Oprócz tego organizujemy zajęcia doszkalające i mniej więcej co dwa tygodnie spotykamy 
się i podnosimy swoje kwalifikacje. Mimo że w naszej organizacji jest bardzo dużo różnych organizacji i klubów, to nie mamy problemów z naborem młodzieży. W 

ubiegłym roku drużyna dziewczyn do 16 lat została mistrzem powiatu w kategorii CTIF, w tym roku będą reprezentować powiat na zawodach wojewódzkich. Ta sama drużyna zaję-
ła dwa lata temu 10. miejsce właśnie na szczeblu wojewódzkim. Nie ukrywam, że w tym roku liczymy na wyższe miejsce. 


