KRONIKA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAWNICACH

W dniu 25 lutego 2006 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach. Dotychczasowy Prezes Zarządu Józef
Kuszyński oświadczył, iż jego stan zdrowia nie pozwala mu ubiegać się o następną
kadencję w zarządzie. Proponuje wybrać nowy zarząd, by innym okiem spojrzał na
potrzeby i rozwój OSP Kawnice. Podczas głosowania wybrano nowy zarząd, który na
pierwszym spotkaniu przydzielił następujące funkcje poszczególnym druhom:
1. Prezes

Jan Kaliski

2. Wiceprezes-Naczelnik

Artur Czajka

3. Wiceprezes

Radosław Modelski

4. Zastępca Naczelnika

Sebastian Podlasiński

5. Sekretarz

Mariusz Majewski

6. Skarbnik

Andrzej Bartczak

7. Członek

Leszek Słowiński

8. Członek

Jerzy Modelski

9. Członek

Paweł Walczak

Wybrano również komisję rewizyjną, której skład przedstawia się następująco:
1. Przewodniczący

Hieronim Janas

2. Członek

Paweł Kinalski

3. Członek

Stanisław Stachurski

Prezes Jan Kaliski podziękował za zaufanie, jakim obdarzono nowy zarząd i obiecał,
że zrobi wszystko by Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach działała prężnie
i owocnie.
Podziękował zaproszonym gościom za przybycie na zebranie w osobach:
1. Zofia Laskowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach

2. Tadeusz Nowicki

Burmistrz Miasta i Gminy Golina

3. Henryk Bąk

Prezes OSP Gminy Golina

4. Jerzy Podlasiński

Radny Miasta i Gminy Golina z terenu Kawnic

Na zakończenie orkiestra dęta pod batutą wieloletniego kapelmistrza Wincentego
Kaliskiego zagrała kilka utworów.
Kawnice, dnia 17 kwietnia 2006 roku
Dnia 17.04.2006 r. przypadał drugi dzień Święta Wielkanocnego. Jak co roku
w ten dzień strażacy z Kawnic, w asyście pocztu sztandarowego i orkiestry dętej,
spotykają się na Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach
by podziękować za dotychczasową opiekę i prosić o dalsze łaski dla strażaków.
Podczas tej uroczystości Prezes Jan Kaliski uroczyście podziękował byłemu Prezesowi
Józefowi Kuszyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz OSP Kawnice i życzył zdrowia
na dalsze lata. Wręczył mu bukiet kwiatów i dyplom okolicznościowy, który ma być
wyrazem wdzięczności i uznania. Ksiądz proboszcz Zygmunt Grochowiak, który
przewodniczył we Mszy Świętej, zwrócił się również do strażaków, aby służyli
społeczeństwu z całej siły, zgodnie z nauką Kościoła. Mszę Świętą uświetniała swoim
graniem orkiestra OSP z Kawnic pod batutą Wincentego Kaliskiego oraz chór
parafialny pod przewodnictwem organisty Ryszarda Piętki. Po zakończeniu Mszy
Świętej wszyscy strażacy, chór parafialny oraz ksiądz proboszcz i ksiądz Andrzej
Marchewka ruszyli przy dźwiękach marsza wykonywanego przez orkiestrę do remizy
strażackiej, gdzie pod przewodnictwem Pani Roszakowej przygotowano wielkanocne
śniadanie. W czasie spożywania śniadania chór zaśpiewał kilka utworów muzyki
biesiadnej, a orkiestra zagrała kilka swoich utworów. Prezes Jan Kaliski podziękował
wszystkim za udział w tegorocznej uroczystości i zachęcał wszystkich do pracy na
rzecz OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 8 maja 2006 roku
Na kolejnym spotkaniu zarządu przedyskutowano i przekazano druhowi
Pawłowi Walczakowi, by rozpoczął pracę z młodzieżą szkolną w zakresie uczenia ich
gry na instrumentach dętych. Swoją pomoc w tym zakresie deklarował nauczyciel
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z tutejszej Szkoły Podstawowej druh Dariusz Kuszyński. Argumentowano, iż obecni
czynni muzycy nie mają młodego zaplecza i muszą być zasilani muzykami z innych
miejscowości.

Przeprowadzono

nabór

młodych

ludzi

i

rozpoczęto

szkolenie

w przygotowanym pomieszczeniu po zlikwidowanej poczcie w budynku remizy
strażackiej.

Spotkania

odbywały

się

jeden

raz

w

tygodniu

w

godzinach

popołudniowych. Początki były dość pracowite i selekcyjne, gdyż kilka młodych osób
zrezygnowało z dalszego uczenia się gry na instrumentach dętych. Do dalszego
szkolenia pozostali:
1. Nikola Łoś
2. Anita Magdziarz
3. Adrian Nowak
4. Maciej Nowak
5. Daniel Nowak
6. Adrian Węcławiak
7. Piotr Zając
8. Kuba Dominiak
9. Kuba Płuciennik
10. Damian Walczak
11. Tomasz Walczak
Kawnice, dnia 15 czerwca 2006 roku
Dnia 15 czerwca 2006 roku przypadło święto Bożego Ciała. Prezes Jan Kaliski
ustalił z księdzem proboszczem, że tego roku ostatni ołtarz przygotują strażacy całej
parafii przy remizie strażackiej w Kawnicach. Aby godnie przyjąć Eucharystyczne
Ciało Jezusa Chrystusa kilka tygodni wcześniej przygotowywano budynek remizy
strażackiej. Otynkowano ubytki w elewacji frontowej, umyto wszystkie okna
i zawieszono nowe firany. W prace te angażowały się panie nie będące członkiniami
OSP Kawnice między innymi Irena Majewska, Grażyna Kaliska i Stanisława Stodulska,
która ofiarowała zasłonę na okno. W przeddzień tego święta kilku druhów pod
przewodnictwem

Czesława

Majewskiego

zorganizowało

przywiezienie

gałęzi

brzozowych do przystrojenia polowego ołtarza. W dzień Bożego Ciała o godzinie 7-ej
rano strażacy z jednostki z Kawnic, Kraśnicy i Rosochy przybyli z materiałami do
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budowy

polowego

ołtarza.

Całością

kierował

artysta

z

Kraśnicy

Stanisław

Sztamblewski. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do wykonania zadania
i dlatego szybko stanął piękny ołtarz polowy z symbolikami strażackimi. Ksiądz
proboszcz w swojej homilii przy tym ołtarzu podkreślił symbolikę oraz rolę, jaką mają
strażacy w społeczeństwie. Po zakończeniu procesji przybyli strażacy i bardzo
sprawnie rozebrali polowy ołtarz i doprowadzili całe obejście do należytego porządku.
Prezes Jan Kaliski podziękował wszystkim strażakom za wielkie zaangażowanie się
w przygotowanie polowego ołtarza.
Kawnice, dnia 18 czerwca 2006 roku
Zgodnie z kalendarzem działań Gminnej Sekcji Ochotniczych Straży Pożarnych
dnia 18 czerwca 2006 roku ustalono zawody pożarnicze jednostek z gminy Golina.
W tych zawodach, jak co roku zaplanowała brać udział OSP Kawnice. Ustalono
wcześniej osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych sekcji. Kilka
tygodni wcześniej osoby odpowiedzialne za przygotowanie zebrały poszczególne
grupy wiekowe i rozpoczęły przygotowywanie. Szczególnie w przygotowanie
angażował się Wiceprezes Radosław Modelski, który wyśmienicie własnoręcznie
przygotował motopompę. Najmłodsza sekcja dziewczęca nie miała strojów, by godnie
reprezentować naszą jednostkę. Zmobilizowało to Prezesa, by w trybie pilnym
zakupić stroje w miejscowości Dobra, gdzie udał się swoim samochodem. Na zawody
przygotowano i wysłano następujące grupy sekcyjne:
I.

Seniorzy – A
1.
2.
3.
Sklasyfikowani zostali na 7 miejscu na 10 drużyn startujących.

II. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – Chłopcy
1.
2.
3.
Sklasyfikowani zostali na 2 miejscu na 5 drużyn startujących.
III. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – Dziewczęta
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1.
2.
3.
Sklasyfikowana została na 1 miejscu. Drużyna była jedyną startującą w tej
grupie.

Kawnice, dnia 3 lipca 2006 roku
Wiele inicjatyw podejmował młody stażem nowy zarząd OSP Kawnice.
Najbardziej jednak kosztownym i wielce oczekiwanym przez społeczeństwo kawnickie
był remont i wyposażenie kuchni w budynku remizy strażackiej. Zły stan kuchni
uniemożliwiał

przeprowadzanie

wszelkich

uroczystości

rodzinnych

w

naszej

miejscowości. Trzeba było korzystać z innych obiektów oddalonych od miejsca
zamieszkania nawet do kilkunastu kilometrów. Bardzo mocno w tą inicjatywę
zaangażował się Prezes Jan Kaliski. Ustalił z zarządem zakres remontu i przystąpiono
do pracy. Zlecono wszelkie prace budowlane Mariuszowi Majewskiemu, a elektryczne
Zenonowi Nierychłemu. Prace ogólne i pomocnicze wykonywali miedzy innymi
Andrzej Bartczak, Stanisław Michalak, Leszek Słowiński, również sam Prezes
wzmacniał brygadę przy pracach. Najbardziej zaangażował się w pozyskanie środków
finansowych i zakup niezbędnego wyposażenia. W rozmowach z burmistrzem swą
pomoc zadeklarował radny Jerzy Podlasiński. Kilkakrotnie pukali do burmistrza
Tadeusza Nowickiego by pomógł w z finansowaniu zamierzonych celów. Po wielkich
trudnościach pomieszczenie kuchenne oddano do użytku dnia 3 września 2006 r. Był
to dzień corocznego odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Pocieszenia
w Kawnicach. Proboszcz tutejszej parafii ksiądz Zygmunt Grochowiak ustalił
z Prezesem OSP, że chciałby w remizie strażackiej urządzić przyjęcie odpustowe dla
zaproszonych gości. Firma przygotowująca posiłek oceniła pozytywnie zaplecze
kuchenne, a zaproszeni goście łącznie z księdzem biskupem zadowoleni byli z całego
przyjęcia.
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Kawnice, dnia 23 września 2006 roku
Jak już wcześniej pisałem wiele inicjatyw podejmował zarząd OSP Kawnice pod
przewodnictwem Prezesa Jana Kaliskiego. Na dzień 17 września 2006 roku
przygotowano Festyn Strażacki. Do udziału zaproszono wszystkie jednostki strażackie
działające na terenie parafii Kawnice. Potwierdziły udział jednostki OSP Kraśnicy,
Rosochy i Węglewa. Ustalono, że festyn za zgodą proboszcza Zygmunta
Grochowiaka, odbędzie się na boisku parafialnym. Dzień festynu był pięknym
słonecznym dniem i dlatego wiele osób zdecydowało się w nim uczestniczyć. Zawody
poprzedziła Msza Święta odprawiona przez proboszcza Zygmunta Grochowiaka
w intencji wszystkich strażaków. We Mszy Świętej uczestniczyło wielu strażaków,
oraz poczty sztandarowe uczestniczących w festynie jednostek. Oprawę muzyczną
przygotował chór parafialny pod przewodnictwem organisty Ryszarda Piętki.
O godzinie 14-ej orkiestra dęta pod batutą Wincentego Kaliskiego przyprowadziła
grupę uczestników i zaproszonych gości na plac festynu. Był to ostatni występ
orkiestry dętej pod batutą Wincentego Kaliskiego. Prezes Jan Kaliski uroczyście
pożegnał byłego dyrygenta. Podziękował mu za wieloletnią pracę z zespołem
i pałeczkę dyrygencką przekazał młodszemu dyrygentowi Pawłowi Walczakowi.
Wśród zaproszonych gości był burmistrz Tadeusz Nowicki, przewodniczący rady
gminy

Mirosław

Durczyński,

vice

starosta

koniński

Stanisław

Bielik,

oraz

przewodniczący spółki wodnej powiatu konińskiego Zenon Paszek. Wielką atrakcją
dla

zebranych

był

pokaz

sekcji

seniorów

strażackich

z

Kawnic

podczas

demonstrowania ćwiczeń na wyremontowanej ręcznej pompie, która służyła
w dalekiej przeszłości do gaszenia pożarów. Sekcją dowodził senior strażak Jerzy
Krucki. Pompę z wielkim zapałem wyremontowała grupa młodych mechaników pod
przewodnictwem Sebastiana Podlasińskiego i Radosława Modelskiego. We wszystkich
konkurencjach rywalizacja była na wysokim poziomie, ponieważ najlepsi dekorowani
byli okolicznościowymi medalami i zbierali punkty dla swojej drużyny. Niemałą
atrakcją było przygotowanie przez miejscowego rzeźnika Andrzeja Bartczaka
w przewoźnej wojskowej kuchni polowej, wyśmienitej grochówki z wkładką. W pracy
tej z wielkim zaangażowaniem pomagała mu Barbara Majewska. Jak wyśmienicie
było to przygotowane niech świadczy wydanych ponad 600 porcji. Cały festyn był
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niezwykle udaną imprezą, co potwierdzało wielu mieszkańców całej parafii
kawnickiej.
Kawnice, dnia 29 grudnia 2006 roku
Orkiestra dęta pod batutą Pawła Walczaka bardzo pracowicie spędzała czas na
utrwalaniu poszczególnych utworów. Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia i jak co
roku orkiestra czynnie zamierzała uczestniczyć w Pasterce Bożonarodzeniowej. Już
wcześniej proboszcz parafii kawnickiej Zygmunt Grochowiak zaprosił naszą orkiestrę
do czynnego udziału. Dla młodych muzyków miał to być debiut przed tak wielkim
zgromadzeniem. Zaproszono Prezesa Jana Kaliskiego, który przybył na chór
w kościele i dopingował ich podczas występu. Orkiestra na przemian z chórem
parafialnym wykonała oprawę muzyczną podczas pasterki. Prezes, jak i inni
uczestnicy Mszy Świętej, pozytywnie ocenili grę zespołu pod batutą młodego stażem
kapelmistrza. Podbudowani pozytywną recenzją przystąpili do dalszego doskonalenia
swojej pasji muzycznej.
Kawnice, dnia 30 grudnia 2006 roku
Na dzień 30 grudnia Prezes zwołał spotkanie zarządu poszerzone o przyjęcie nowych
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach. Spotkanie odbyło się
w odnowionym pomieszczeniu po bibliotece publicznej. Na początku Prezes
przedstawił nowych kandydatów i odebrał od nich uroczyste ślubowanie oraz wniosek
o przyjęcie do OSP Kawnice. W poczet nowych członków wstąpili Mieczysław Śliwicki,
który bardzo dużo pomagał w zakupieniu wyposażenia do nowej kuchni w Remizie
Strażackiej oraz Józef Antkowiak i Daniel Kaczan, pasjonaci sportu masowego.
Następnie Prezes przedstawił program i przewidywane koszty planowanego balu
karnawałowego, który ma się odbyć w dniu 10 lutego 2007 r. Podczas dyskusji
ustalono, że bal jest organizowany w pierwszej kolejności dla członków straży i ich
rodzin.

Wszyscy

członkowie

zarządu

poparli

inicjatywę

organizacji

Balu

Karnawałowego i podzielili się obowiązkami przygotowania całej imprezy. Ustalono,
że sprawy kucharskie poprowadzi Danuta Szmagaj, sprawy rzeźnicze Andrzej
Bartczak, sprawy pozostałe Jan Kaliski, Hieronim Janas oraz pozostali członkowie
zarządu w miarę potrzeb.
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Kawnice, dnia 15 lutego 2007 roku
Jak już wcześniej planowano, dnia 10 lutego 2007 roku odbył się Bal Strażacki
w pięknie przystrojonej sali. Jak przystało na tego typu imprezę, naczelnik Mariusz
Majewski ręczną syreną strażacką ustawioną na scenie dał znać, że już czas
rozpocząć zabawę. Na początku Prezes Jan Kaliski wszystkich serdeczni powitał
i przedstawił plan organizacyjny na całą noc. Uczestnicy owacyjnie odśpiewali STO
LAT na cześć Prezesa zaintonowane przez Hieronima Janasa. Po wieloletnich
oczekiwaniach przez społeczeństwo ruszył Karnawałowy Bal Strażacki w kawnickiej
remizie

z

udziałem

przewodniczącego

burmistrza

miejskiej

rady

Tadeusza
Lecha

Nowickiego

z

Kwiatkowskiego

małżonką,
z

oraz

małżonką.

Studziesięcioosobowa grupa roześmianych uczestników balu bawiła się wesoło przy
dźwiękach muzyki miejscowego zespołu RYSIE. Na godzinę 24-tą zaplanowano
zorganizowanie loterii fantowej. Iwona Podlasińska i Jan Sędziak, ubrany w stylowy
hełm strażacki, ruszyli do stolików, przy których siedzieli uczestnicy balu, by w cenie
10 złotych rozprowadzić losy. Inicjatywa odbiła się wielkim zainteresowaniem.
Główną nagrodą był tort, którego wygrała Pani Samulczyk z Goliny. Imitację wozu
strażackiego wygrał miejscowy organista Ryszard Piętka, oraz wiele innych nagród,
które wycisnęły wiele radości na twarzach uczestników balu. Zabawa przebiegała
w znakomitej atmosferze. Wszyscy wobec siebie byli bardzo życzliwi i życzyli, by tego
typu imprezy zawitały na stałe w harmonogram działań. Jak już wcześniej
zaplanowano, przygotowaniem i podaniem posiłków zajmował się zespół pod
przewodnictwem miejscowej kucharki Danuty Szmagaj. Bal zaplanowano do godziny
trzeciej nad ranem. Jednak atmosfera i chęć dalszego korzystania z rozrywki
spowodowała, że bal trwał aż do świtu. Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili
zorganizowanie wspólnej zabawy i dały się słyszeć wypowiedzi, by zorganizować
w tym roku sylwestra noworocznego.
Kawnice, dnia 10 marca 2007 roku
Aktywnie działający zarząd zaprosił do wspólnego działania nowo wybrane władze
samorządowe naszej miejscowości. Wspólnie z nowym sołtysem Jerzym Modelskim
i radą sołecką oraz radnym Jerzym Podlasińskim zorganizowano na sali w remizie
strażackiej przyjęcie z okazji Dnia Kobiet. Było ciasto, herbata, kawa, które podawali
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członkowie zarządu i inni mężczyźni ubrani w stylowe fartuszki. Część artystyczną
wypełniła orkiestra dęta, zespół muzyczny Żanety Matlewskiej z Goliny i chór
parafialny z Kawnic. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym,
gdzie ksiądz proboszcz wszystkim paniom złożył życzenia i zaprosił w imieniu
organizatorów na dalsze świętowanie do remizy strażackiej. Około stu pań zasiadło
do stołów i wysłuchało życzeń przekazanych przez Jana Kaliskiego i Lecha
Kwiatkowskiego przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy. Swoje życzenia dla
zebranych pań przekazał również sołtys Jerzy Modelski i radny Jerzy Podlasiński.
Kawnice, dnia 15 kwietnia 2007 roku
Na dzień 09.04.2007 roku przypadł drugi dzień Świąt Wielkanocnych. W dniu tym
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach obchodzi swoje święto zawiązania się
organizacji. Jak co roku zamawiana jest Msza Święta za wszystkich strażaków.
Uroczyście ze sztandarem i przy wtórze orkiestry dętej przemaszerowali zebrani
strażacy z pod remizy strażackiej do miejscowego kościoła by tam podziękować za
dotychczasową opiekę i prosić o dalsze łaski w życiu strażackim i osobistym.
Wspólnie ze strażakami we Mszy Świętej uczestniczyli zaproszeni burmistrz Tadeusz
Nowicki oraz Mirosław Durczyński jako nowy Prezes Gminny Ochotniczych Straży
Pożarnych. Oprawę muzyczną prowadziła orkiestra dęta pod batutą Pawła Walczaka.
Mszę Świętą prowadził nowo mianowany kapelan gminnych strażaków ksiądz Andrzej
Marchewka z kawnickiego Sanktuarium. Po zakończeniu Mszy Świętej cały orszak
wspólnie z kapelanem w szyku zwartym ruszył przy dźwiękach marszu w kierunku
remizy strażackiej, gdzie po uroczystych komendach i odprowadzeniu sztandaru
rozwiązał się.
Kawnice, dnia 10 czerwca 2007 roku
Już drugi rok z rzędu proboszcz Zygmunt Grochowiak zmobilizował wszystkich
strażaków parafii kawnickiej, by przygotowali ołtarz polowy przy remizie strażackiej
w Kawnicach. Tydzień wcześniej Prezes Jan Kaliski zwołał posiedzenie zarządu
poszerzone o przedstawicieli OSP Kraśnica, OSP Węglew i OSP Rosocha, by wspólnie
omówić prace przy powstawaniu polowego ołtarza. Prace wystroju i całkowity nadzór
powierzono Stanisławowi Sztamblewskiemu z Kraśnicy. On jako miejscowy artysta
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rzeźbiarz przedstawił wizję ołtarza i poprosił o pomoc chętnych do pracy. Wszyscy
wywiązali się z powierzonego zadania i dlatego powstał piękny polowy ołtarz
wykonany przez wszystkich strażaków z parafii.
Kawnice, dnia 20 czerwca 2007 roku
W dniu 17.06.2007 roku na stadionie sportowym w Golinie zorganizowano
sprawnościowe zawody gminne drużyn strażackich. Była piękna słoneczna niedziela.
Wielu miejscowych i okolicznych sympatyków straży zasiadło na trybunach, by
podziwiać sprawność i współzawodnictwa dziesięciu drużyn strażackich. Wśród
uczestniczących w zawodach była drużyna z Kawnic, która całkiem poprawnie
zaprezentowała się w zawodach zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Jest to wynik
jakiego dawno nie osiągnięto, dlatego wszyscy z drużyny i z Zarządu byli bardzo
zadowoleni. Widać pozytywne działanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu
w upowszechniani sportu i idei strażackich.
Kawnice, dnia 5 listopada 2007 roku
W Dzień Zaduszny dnia 02.11.2007 roku Zarząd OSP Kawnice razem z druhami
seniorami Józefem Głębockim i Ryszardem Antkowiakiem złożyli hołd i zapalili
tradycyjne znicze na grogach zasłużonych strażaków naszej jednostki. Odnaleziono
groby następujących druhów strażaków:
1. Śp. Leon Kasprzak
2. Śp. Piotr Ratajczyk
3. Śp. Kazimierz Ratajczyk
4. Śp. Szczepan Piechocki
5. Śp. Jan Fabiszak
6. Śp. Zygmunt Kasprowicz
7. Śp. Antoni Krucki
8. Śp. Michał Mielencki
Kawnice, dnia 20 listopada 2007 roku
Zarząd OSP Kawnice w pełni realizuje plan działania, jaki przyjął na 2007 rok.
W swych zadaniach planował uaktywnić sport masowy wśród społeczeństwa
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kawnickiego i wykorzystać do tego celu wyremontowaną salę w budynku strażnicy
strażackiej. Zorganizował treningi doskonalące grę w tenisa stołowego pod okiem
nauczyciela wf z gimnazjum gminnego Pana Daniela Kaczana oraz turniej tenisa
stołowego o puchar Prezesa, a dla naszych Pań ćwiczenia z aerobiku. Nie zabrakło
również miejsca dla tańczącej młodzieży, gdzie w soboty doskonalą swoje
umiejętności w tańcu breakdance. Z tych zajęć korzystają nie tylko mieszkańcy
Kawnic, ale również z Węglewa i Rosochy. Wszyscy są niezmiernie zadowoleni
z inicjatywy jaką prowadzi Zarząd OSP Kawnice. Podbudowani masowością udziału
w organizowanych zajęciach i pozytywną opinią mieszkańców, Zarząd na czele
z Prezesem obiecał dalsze działania upowszechniające sport i ruch masowy.
Kawnice, dnia 10 grudnia 2007 roku
W 2008 roku przypada 130 rocznica powstania naszej jednostki. Jest to okazja do
szczególnego uczczenia tak okrągłej rocznicy. Już w 2007 roku rozpoczęto
przygotowania i wykonania niektórych zaplanowanych przedsięwzięć. Jednym z nich
było wydanie okolicznościowego kalendarza na 2008 rok. Prezes Jan Kaliski osobiście
opracował graficznie wspomniany kalendarz i zlecił jego wykonanie do bardzo znanej
w naszej okolicy drukarni Braci Wileńskich z Konina. Po wykonaniu tego kalendarza
Prezes wręczał go członkom OSP Kawnice i osobom współdziałającym i popierającym
naszą jednostkę.
Kawnice, dnia 24 stycznia 2008 roku
Dnia 19.01.2008 r. ruszył drugi Bal Strażacki w naszej remizie. Tego typu imprezy
zaczynają wpisywać się trwale w kalendarz działań rozrywkowych naszej jednostki.
Mając

zeszłorocznie

doświadczenie

przygotowano

wspaniałą

imprezę

przede

wszystkim dla członków OSP Kawnice. Z pozostałych wolnych miejsc skorzystali inni
miłośnicy tańca. Wszyscy wspaniale się bawili do białego rana przy muzyce zespołu
”BASTARD” przekształconego z zespołu RYSIE. W kuchni dominowała zeszłoroczna
kucharka Danuta Szmagaj ze swoim zespołem. Cały bal wypad znakomicie dzięki
całkowitemu zaangażowaniu się naszego Prezesa Jana Kaliskiego, a uczestnicy balu
dali wyraz odśpiewując na jego cześć STO LAT.
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Kawnice, dnia 15 lutego 2008 roku
Na dzień 02.02.2008r ustalono z władzami gminnymi przeprowadzenie zebrania
sprawozdawczego za 2007 r. Na zebranie zaproszono również małżonków strażaków
naszej jednostki. Przewidziane bowiem było, że po zakończeniu części oficjalnej
odbędzie się zabawa taneczna. Przybyło około 100-u osób, którzy bawili się przy
dźwiękach muzyki prowadzonej przez disk-dżokeja z okolic Słupcy. W kuchni jak
zawsze wspaniała kucharka Danuta Smagaj. W przygotowaniu i podaniu całych
kulinarii pomagały Grażyna Kaliska oraz Irena Stachurska. I znów Prezes Jan Kaliski
zrobił coś innego jak zawsze, za co mu wszyscy dziękowali. Widać było na twarzach
zebranych wielką radość, a byli tu członkowie czynni jak również członkowi honorowi,
którzy od dawna nie pamiętają takiego zebrania.
Kawnice, dnia 10 marca 2008 roku
W kalendarz działań OSP Kawnice na stałe wpisuje się organizowanie Dnia Kobiet dla
mieszkanek naszej miejscowości. W okresie przed tym świętem Prezes Jan Kaliski
wyjechał do sanatorium by podleczyć swoje zdrowie. Pod jego nieobecność zwołano
posiedzenie Zarządu i ustalono, że mimo to zorganizuje się Dzień Kobiet. Członkowie
Zarządu poparli inicjatywę i zaoferowali pomoc. W dniu 8 marca Prezes był już po
kuracji i to on powitał wszystkie Panie, których zebrało się około 80 osób. W części
artystycznej wystąpił młody zespół ze Szkoły Podstawowej prowadzony przez Panią
nauczycielkę Jolantę Grabia. Wielką owacją podziękowały nasze Panie za występ.
Następnie wystąpił chór parafialny Viola ze swym repertuarem piosenki kantry
i monologami

członka

chóru

Stanisława

Lagnera.

Po

występie

zespołów

poczęstowano zebrane Panie kawą i herbatą oraz ciastem przygotowanym przez
niektóre panie współpracujące z naszą jednostką. W kuchni jak zwykle krzątały się
Danuta Szmagaj, Grażyna Kaliska i Irena Stachurska. Na stoły podawali mężczyźni
z Zarządu i Rady Sołeckiej. Cała uroczystość wypadła bardzo okazale co potwierdziły
świętujące Panie.
Kawnice, dnia 26 maja 2008 roku
W ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega zorganizowano w dniu 25 maja Pierwszy
Kawnicki Marszobieg na dystansie 3,5 kilometra. Inicjatorem tego biegu był Zarząd
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OSP Kawnice. Do współpracy zaproszono Urząd Miasta i Gminy w Golinie, który
ufundował puchary i pamiątkowe medale. W marszobiegu wzięła udział liczna grupa
mieszkańców Kawnic i okolicy w różnych grupach wiekowych. Najmłodszym
uczestnikiem była Klaudia Kaczan, która trasę pokonała większości w wózku
dziecięcym, a najstarszym uczestnikiem był Ryszard Samulczyk. Po zakończeniu
biegu uczestnicy otrzymali posiłek, który został jak zwykle przygotowany przez
Andrzeja Bartczaka. Na zakończenie drużyna PCK z Konina zademonstrowała zasady
jakie należy podejmować w przypadku uczestniczenia przy ratowaniu życia w czasie
wypadku. Cała impreza była dobrze zorganizowana i bardzo pouczająca.
Kawnice, dnia 24 czerwca 2008 roku
W dniu 22.06.2008 roku na Mszy Świętej o 10-ej pożegnaliśmy z naszej parafii
księdza Andrzeja Marchewkę, który był Kapelanem Gminnym Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Golina. W uroczystości wzięły udział Poczty Sztandarowe
wszystkich jednostek, oraz władze gminne OSP. Prezes OSP Kawnice podziękował
księdzu kapelanowi za krótką ale aktywną pracę w duchowym wspomaganiu
strażaków zrzeszonych w gminie Golina, oraz życzył wszelkiej pomyślności na nowej
placówce.
Kawnice, dnia 25 lipca 2008 roku
Ubywa z naszych szeregów zasłużonych druhów. W dniu 09.07.2008 roku odszedł na
wieczny spoczynek Druh Roman Żmuda, który przez pewien czas piastował funkcję
Prezesa naszej jednostki. W ostatnim czasie choć choroba mu dokuczała przyjeżdżał
na zebrania sprawozdawcze i aktywnie w nich uczestniczył.
Drugą osobą z którą musieliśmy się pożegnać to Druh Józef Walicki. W czasie
dobrego zdrowia był członkiem naszej orkiestry dętej i z całym oddanie brał czynny
udział w jej pracach i występach. Nasza jednostka z wielkimi honorami pożegnała
tych dwóch wspaniałych druhów, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w rozsławiali
Ochotniczą Straż Pożarną w Kawnicach.
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Kawnice, dnia 31 lipca 2008 roku
Dnia 26.07.2008 roku po posiedzeniu Zarządu OSP Kawnice dla uczczenia 130
rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach wręczono przyznane
odznaczenia dla wyróżniających się swą postawą strażaków. Odznaczenia wręczał
Prezes Gminny OSP Mirosław Durczyński, oraz Radny Powiatu Zenon Paszek.
Odznaczono następujących druhów strażaków:
1. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
a. Ryszarda Antkowiaka
b. Czesława Majewskiego
2. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
a. Stanisława Stachurskiego
b. Jerzego Modelskiego
c.

Andrzeja Bartczaka

d. Krzysztofa Żmudę
3. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
a. Jana Sędziaka
b. Pawła Walczaka
c.

Zbigniewa Kobylarka

d. Mariusza Majewskiego
e. Radosława Modelskiego
Kawnice, dnia 7 listopada 2008 roku
Wzorem ubiegłego roku przedstawiciele Zarządu OSP Kawnice udali się dnia 2
listopada na cmentarz w Kawnicach i w Golinie by tam oddać pokłon i zaświecić
tradycyjny znicz na grobach zmarłych druhów, którzy swą postawą czynnie wspierali
działalność naszej jednostki. Na cmentarzu w Kawnicach znicz zapalono na
następujących grobach:
1. Śp Leon Kasprzak
2. Śp Piotr Ratajczyk
3. Śp Kazimierz Ratajczyk
4. Śp Szczepan Piechocki
5. Śp Jan Fabiszak
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6. Śp Zygmunt Kasprowicz
7. Śp Antoni Krucki
8. Śp Michał Mielencki
9. Śp Szczepan Piechocki
10. Śp German Walczak
11. Śp Edmund Jaworski
12. Śp Jan Modelski
13. Śp Józef Kurzawa
14. Śp Antoni Leśniewski
15. Śp Józef Walicki
Następnie udano się na cmentarz przy parafii w Golinie, by tam oddać pokłon
i zaświecić tradycyjny znicz na grobie byłego Prezesa OSP Kawnice i aktywnego
działacza druha Romana Żmudy.
Kawnice, dnia 20 listopada 2008 roku
Po odejściu księdza Andrzeja Marchewki z parafii kawnickiej wybrano nowego
kapelana gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Golina. Został nim ksiądz
Andrzej Bryłowski pracujący w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.
Kawnice, dnia 23 listopada 2008 roku
W niedzielę dnia 23 listopada 2008 roku w kościele parafialnym w Kawnicach na
Mszy Świętej o godzinie 12-ej, odbyła się wspaniała uroczystość jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa Genowefy i Wincentego Kaliskich. Pan Wincenty
Kaliski był kilkudziesięcioletnim kapelmistrzem naszej orkiestry dętej. Wychował wielu
wspaniałych muzyków którzy brali udział w występach na uroczystościach
kościelnych i państwowych. Pani Genowefa Kaliska wspierała męża we wszystkich
działaniach, a swoim wspaniałym głosem wspomagała chór parafialny działający przy
kościele w Kawnicach do czasu jego istnienia. Delegacja Zarządu OSP w Kawnicach
złożyła jubilatom szczere życzenia oraz okolicznościową wiązankę kwiatów.
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Kawnice, dnia 7 stycznia 2009 roku
Nadszedł wreszcie czas, że w naszej remizie strażackiej powitano 2009 rok na Balu
Sylwestrowym. Przygotowanie trwało około roku. Zamówienie muzyków i kucharki
wymagało takiego czasu. Z ramienia Zarządu organizacją zajął się Jerzy Modelski.
Nieszczęście sprawiło, że w listopadzie uległ wypadkowi i całość przygotowania
przejął Prezes Jan Kaliski. Przygotowano wspaniałą imprezę co potwierdzili
uczestnicy. Bawiły się 54 pary w tym zaproszony Burmistrz Tadeusz Nowicki
z małżonką i Prezes Zarządu Gminnego OSP Mirosław Durczyński z małżonką.
Zabawa trwała do godziny 5-ej rano kiedy to uległa awarii instalacja elektryczna.
Pomimo tej awarii zabawę prowadzono do końca w przemiłej atmosferze.
Kawnice, dnia 20 stycznia 2009 roku
Na zimne i krótkie dni zimowe druh Daniel Kaczan nauczyciel Gimnazjum w Golinie
zaproponował Prezesowi zorganizowanie turnieju tenisa stołowego przedstawicieli
jednostek strażackich naszej gminy. Przygotował harmonogram i regulamin
rozgrywek, oraz drużynę reprezentującą OSP Kawnice. Do współpracy poproszono
burmistrza

gminy

Golina

Piotra

Nowickiego

i

Prezesa

stowarzyszenia

antyalkoholowego Mirosława Durczyńskiego. Do udziału w turnieju zgłosiły się
jednostki strażackie z Myśliborza, Spławia, Węglewa i Kawnic. Zawody odbywały się
kolejno w ustaloną niedzielę w poszczególnych remizach strażackich uczestniczących
jednostek. Zakończenie zawodów odbyło się na sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Kawnicach. Na zakończenie przybyli wszyscy organizatorzy turnieju,
którzy wręczyli okazałe puchary i medale uczestnikom turnieju. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Węglewa, drugie drużyna z Myśliborza, trzecie drużyna z Kawnic,
a czwarte drużyna ze Spławia.
Kawnice, dnia 25 lutego 2009 roku
W dniu 21 lutego o godzinie 17-ej odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze
z działalności naszej jednostki. Pół godziny wcześniej syrena strażacka oznajmiła
wszystkim druhom, że czas udać się do remizy strażackiej. Tam orkiestra dęta pod
batutą Pawła Walczaka rytmicznym utworem zapoczątkowała rozpoczęcie zebrania.
Na zebranie zaproszono burmistrza Tadeusza Nowickiego, prezesa gminnego OSP
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Mirosława Durczyńskiego, naczelnika gminnego OSP Ryszarda Depczynskiego,
honorowego strażaka gminy Ryszarda Kujawę i księdza proboszcza Zygmunta
Grochowiaka. Całe zebrane przebiegało w znakomitej atmosferze. Na zakończenie
prezes Jan Kaliski zaprosił wszystkich zebranych na przysłowiową herbatkę
przygotowaną przez panie Grażynę Kaliską i Irenę Stachurską. Ciasto do herbatki
przygotowały panie Barbara Wiśniewska, Zofia Sędiak, oraz żony Wiesława
Podlesińskiego i Radosława Modelskiego.
Kawnice, dnia 10 marca 2009 roku
W tym roku Międzynarodowy Dzień Kobiet przypadł w niedzielę. Wzorem ubiegłych
lat zarząd OSP Kawnice przygotował okolicznościowe spotkanie z mieszkankami
Kawnic w dniu 07.03.2009 roku (sobota) na sali w remizie strażackiej. Przybyło około
70 pań by wysłuchać koncertu męskiego chóru z Zagórowa. Drugą częścią spotkania
było poczęstowanie naszych Pań ciastem i słodyczami oraz herbatą lub kawą
podawaną przez członków zarządu naszej jednostki. Ciasto wykonały nasze panie
w uzgodnieniu

ze

Stanisławem

Stachurskim.

Całe

spotkanie

przebiegało

w znakomitej atmosferze. Były gromkie oklaski i pogodny uśmiech na twarzach
zebranych Pań.
Kawnice, dnia 15 kwietnia 2009 roku
Jak co roku nasza jednostka czynnie włączyła się w adorację przy grobie Pana Jezusa
w okresie przed Wielkanocą. Ubrani w mundury bojowe nasi młodzi druhowie
z wielką powagą i zaangażowaniem odpowiedzieli na apel naczelnika Mariusza
Majewskiego.
Swój udział zaakcentowali również uczestnicząc aktywnie we Mszy Świętej
Rezurekcyjnej i w drugi dzień Wielkanocy na Mszy Świętej w intencji strażaków. Cały
Zarząd jak i Prezes Zarządu Gminnego zebrali się przed remizą by w zwartym szyku,
przy dźwiękach marsza wykonanego przez naszą orkiestrę ruszyć do miejscowego
kościoła. Mszę Świętą odprawił kapelan gminny OSP ksiądz Andrzej Bryłowski, który
poświęcił stułę liturgiczną przekazaną mu do dyspozycji .
Po zakończeniu uroczystości kościelnych strażacy powrócili przed remizę by po
uroczystych komendach naczelnika Mariusza Majewskiego zakończyć świętowanie.
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Kawnice, dnia 8 maja 2009 roku
Na dzień 03.05.2009 roku przygotowano świętowanie patrona strażaków Świętego
Floriana. Ksiądz proboszcz parafii kawnickiej ufundował pomnik z wizerunkiem
Świętego Floriana ku czci wszystkich strażaków biorący czynny udział w ratowaniu
wizerunku patronki naszej parafii Matki Bożej Pocieszenia z płonącego kościoła
w dniu 13 lipca 1948 roku i strażakom biorącym udział w odbudowie obecnego
kościoła.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą prowadzoną przez księdza proboszcza
Zygmunta Grochowiaka i kapelana strażaków księdza Andrzeja. Na wspólne
świętowanie przybyły poczty sztandarowe wszystkich jednostek z rejonu gminy, oraz
władze gminne w osobach burmistrza Tadeusza Nowickiego, przewodniczącego
miejskiej rady Lecha Kwiatkowskiego, oraz prezesa gminnego OSP Mirosława
Durczyńskiego. Były podziękowania, odznaczenia oraz wspólny posiłek na sali
w remizie strażackiej przygotowany na 120 osób.
Kawnice, dnia 18 maja 2009 roku
Tak niedawno pisałem o wspaniałym jubileuszu małżeńskim Państwa Genowefy
i Wincentego Kaliskich, a tu już dzisiaj trzeba się pożegnać. Dnia 02.05.2009 roku
odszedł na wieczny spoczynek zasłużony strażak, kilkudziesięcioletni kapelmistrz
naszej orkiestry strażackiej. Wielki miłośnik muzyki, wychowawca i nauczyciel kilku
pokoleń muzyków nie tylko z naszej miejscowości. W kondukcie pogrzebowym który
ciągnął się od cmentarza, aż po bramy kościoła wzięli udział przedstawiciele braci
strażackiej całej gminy, oraz władze gminne i samorządowe naszego terenu.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
Kawnice, dnia 15 czerwca 2009 roku
Tradycją lat ubiegłych w dzień Bożego Ciała ustawiono ołtarz polowy przy remizie
strażackiej. Do prac w dniu 11.06.2009 roku o godzinie 7-ej rano zgłosili się
przedstawiciele jednostek strażackich z Rosochy, Kraśnicy i Kawnic. Całością prac jak
zawsze kierował Stanisław Sztamblewski z Kraśnicy, który wykonał ze styropianu
wizerunek Świętego Floriana patrona strażaków i umieścił go na wykonywanym
ołtarzu polowym. Prace przebiegały bardzo sprawnie i w dwie godziny ukazał się
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piękny

ołtarz,

który

podziwiali

mieszkańcy

całej

parafii

podczas

procesji.

W tradycyjnej procesji uczestniczyły poczty sztandarowe z jednostek strażackich
naszej parafii, a oprawę muzyczną prowadziła orkiestra strażacka kawnickiej
jednostki na przemian z ludem prowadzonym przez młodego organistę Michała
Jankowskiego.
Kawnice, dnia 17 lutego 2010 roku
Doświadczeniem roku ubiegłego zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego drużyn
wywodzących się z jednostek strażackich gminy Golina. Ustalono, że wszystkie mecze
będą się odbywały w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kawnicach. Pani
Dyrektor Zofia Laskowska wyraziła zgodę, za co organizatorzy i zawodnicy byli
bardzo wdzięczni. Swój udział zadeklarowała OSP Golina, OSP Węglew, OSP
Myślibórz, OSP Spławie, OSP Przyjma, OSP Rosocha, OSP Adamów i OSP Kawnice.
Nasza jednostkę reprezentowali:
1.

Dariusz Kuszynski

2.

Daniel Kaczan

3.

Marcin Podlasiński

4.

Tomasz Krasiński

Turniej prowadzony był przez siedem kolejnych niedziel i zakończył się dnia
14.02.2010 roku. Na finał turnieju przybyli prezes gminny OSP Mirosław Durczynski,
v-ce burmistrz Goliny Andrzej Budny, prezes OSP Kawnice Jan Kaliski, którzy wręczyli
okazałe puchary, medale i dyplomy najlepszym drużynom. Ostateczna klasyfikacja
przedstawia się następująco:
1.

OSP Golina

2.

OSP Weglew

3.

OSP Kawnice

4.

OSP Myślibórz

5.

OSP Adamów

Pozostałych drużyn nie sklasyfikowano, ponieważ wcześniej zrezygnowali z dalszego
uczestnictwa.
Turniej przebiegał w znakomitej atmosferze i dało się słyszeć przystąpienia do
rewanżu w przyszłym sezonie zimowym.
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Kawnice, dnia 25 lutego 2010 roku
O godzinie 18-ej dnia 20.02.2010 roku odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze
naszej jednostki. Orkiestra dęta dała znać swym utworem, że czas rozpocząć
doroczne zebranie. Przybyło wielu druhów i zaproszonych gości, których bardzo
serdecznie powitał Prezes Jan Kaliski. Na zebranie zaproszono burmistrza gminy
Piotra Nowickiego, przewodniczącego miejskiej rady Lecha Kwiatkowskiego, prezesa
gminnego OSP Mirosława Durczyńskiego, proboszcza parafii Kawnice Zygmunta
Grochowiaka, naczelnika gminnego OSP Ryszarda Depczyńskiego, radnego gminy
Golina Jerzego Podlasińskiego, prezesa klubu krwiodawstwa przy parafii Kawnice
Krzysztofa Jakubowicza, oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Kawnicach Zofię
Laskowską. Bardzo miłą i niespodziewaną uroczystością było ślubowanie na druha
strażaka młodych kandydatów. Stojąc przy sztandarze jednostki wypowiadali za
Prezesem treść ślubowania. Byli to:
1. Wiktor Podlasiński
2. Bartłomiej Orzechowski
3. Łukasz Bartczak
4. Hubert Zastawa
Odbyło się również dekorowanie odznaczeniami resortowymi zasłużonych druhów
i innych osób. Na zakończenie odbyła się wspólna kolacja wszystkich zebranych, na
którą zaprosił Prezes OSP Kawnice. Przygotowaniem posiłku zajęła się Irena
Stachurska i Danuta Szmagaj, a podawały do stołów Zofia Sędziak i Barbara
Wiśniewska.
Kawnice, dnia 10 marca 2010 roku
Na dzień 07.03.2010 roku zaplanowano doroczne święto Dnia Kobiet. Uroczystość dla
swych mieszkanek przygotowali strażacy OSP Kawnice i miejska biblioteka publiczna
z Goliny, oraz prywatni sponsorzy. Na spotkanie przybyło około siedemdziesiąt kobiet
w różnym wieku. O godzinie 15-ej nową ręczną syrena załatwiona przez Jana
Sędziaka z byłego zakładu Transmot z Konina, a wyremontowaną przez firmę Ringers
z Koloni Golina, dano znać o rozpoczynającej się uroczystości. Prezes OSP Kawnice
Jan Kaliski serdecznie powitał wszystkich zebranych i życzył wszelkiej pomyślności
naszym mieszkankom. Powitał również panią dyrektor biblioteki Żanętę Matlewską,
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która wykonała koncert z utworami o tematyce interesującej kobiety. W czasie
trwania koncertu druhowie strażacy poczęstowali zebrane panie kawą, herbata,
ciastem i słodyczami. Uroczystość trwała około 2-ch godzin. Panie były bardzo
zadowolone z przygotowanej uroczystości i wdzięczne za jej zorganizowanie.
Kawnice, dnia 15 kwietnia 2010 roku
Zgodnie z tradycją naszych pradziadów wszystkie jednostki strażackie naszej parafii
aktywnie włączyły się w adorację przy grobie Pana Jezusa w kawnickim kościele. We
mszy rezurekcyjnej uczestniczyli strażacy i orkiestra dęta kawnickiej jednostki.
Z wieńczeniem okresu świętowania była odprawiona przez proboszcza w Poniedziałek
Wielkanocny Msza Święta za żyjących i zmarłych druhów strażaków naszej jednostki.
Na uroczystość przybył burmistrz Piotr Nowicki z małżonką i prezes miejskogminnego zarządu OSP Mirosław Durczynski. Po ceremonii w miejscowym kościele
wszyscy druhowie i zaproszeni goście, oraz ksiądz proboszcz Zygmunt Grochowiak
przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę dęta udali się przed remizę
strażacką gdzie po odprowadzeniu sztandarów do budynku naczelnik rozwiązał
uformowany orszak.
Kawnice, dnia 6 maja 2010 roku
Dnia 04.05.2010 roku przypada święto patrona stażów św Floriana. Z inicjatywy OSP
Kawnice zaproszono poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek strażackich
działających w parafii Kawnice do wspólnego świętowania. O godzinie 17-ej 45 min
przed remizą strażacka w Kawnicach uformował się orszak, który przy dźwiękach
orkiestry dętej pod batuta Pawła Walczaka i na komendę naczelnika Mariusza
Majewskiego ruszył do kawnickiego Sanktuarium na Mszę Świętą. Uroczystą liturgię
odprawił proboszcz parafii ksiądz Zygmunt Grochowiak. Po zakończeniu ceremonii
w kościele uformowany orszak ruszył pod pomnik sw. Floriana, gdzie poszczególne
jednostki zapaliły symboliczne znicze, a Prezes OSP Kawnice wspólnie z księdzem
proboszczem złożyli wiązankę kwiatów. Po zakończeniu całej ceremonii wszyscy
ruszyli pod remizę strażacką, gdzie naczelnik rozwiązał orszak, a Prezes Jan Kaliski
zaprosił proboszcza i zebranych na wspólna kolację do remizy strażackiej. Smakowite
potrawy przygotowała i podała Irena Stachurska.
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Kawnice, dnia 30 maja 2010 roku
W dniach od 21.05. do 28 .05. 2010 roku druhowie naszej jednostki ruszyli ochoczo
na pomoc powodzianom po wylaniu rzeki Warty i podtopieniu wielu gospodarstw
naszej gminy w pasie pradoliny na wysokości Kawnic. Byli to Jan Kaliski, Mariusz
Majewski, Radosław Modelski, Sebastian Podlasiński, Jan Sędziak, Andrzej Bartczak,
Stanisław Stachurski, Czesław Majewski, Zbigniew Kobylarek, Przemysław Kobylarek,
Zbigniew Orzechowski, Michał Kurzawa, Jacek Podlasinski, Dominik Sito, Karol
Michalak, Grzegorz Michalak, Leszek Michalak, Leszek Walczak, Hubert Podlesinski,
Jakub

Kobierski,

Jacek

Katulski,

Rafał

Słowiński,

P

Łukasiewicz.

W sumie

przepracowano w czynie społecznym 735,5 roboczogodzin no rzecz powodzian naszej
gminy.
Kawnice, dnia 25 czerwca 2010 roku
W dniu 03.06.2010 roku przypadło święto Bożego Ciała. Jak co roku strażacy
z jednostek OSP Kraśnica, OSP Rosocha, OSP Węglew i OSP Kawnice przygotowali
polowy ołtarz przy remizie strażackiej naszej jednostki. W przygotowaniu pięknego
polowego ołtarza brali udział następujący druhowie z naszej jednostki:
1. Jan Kaliski
2. Mariusz Majewski
3. Andrzej Bartczak
4. Stanisław Michalak
5. Leszek Michalak
6. Kazimierz Szygenda
7. Hubert Podlesiński
8. P. Łukasiewicz
9. Stanisław Stachurski
Podczas ceremonii procesji i w czasie odbywania przy ołtarzu liturgii obok polowego
ołtarza trzymali honorową straż najmłodsi strażacy naszej jednostki Łukasz Bartczak,
Bartłomiej Orzechowski i Hubert Zastawa.
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Kawnice, dnia 8 września 2010 roku
Z inicjatywy OSP Kawnice, w ramach akcji Cała Polska Biega, zorganizowano w dniu
05.09.2010 roku III Bieg Kawnicki połączony z Festynem Strażacko-Parafialnym. Do
współpracy zaproszono jednostki strażackie OSP Węglew, OSP Kraśnica i OSP
Rosocha. W akcję tą mocno zaangażował się ksiądz proboszcz Zygmunt Grochowiak.
Ufundował wiele nagród dla zawodników i wziął udział w biegu na dystansie 3,5 km
zajmując wspaniałe 3 miejsce. Udostępnił również boisko przykościelne do
prowadzenia konkurencji sportowo-pożarniczych. Również wspaniale podeszli do
organizacji festynu okoliczni sponsorzy fundując ogrom cennych prezentów. Z Kawnic
nagrody ufundowali:
1. Andrzej i Wiesław Bartczakowie
2. Marcin i Sebastian Podlasińscy
3. Kazimierz Leśniewski
4. Sklep AMA Pani A. Andrzejak
5. Sklep IWA Pan Z. Jasiński
6. Sklep spożywczy Pani A. Słowińska
7. Sklep DORRA Pan Stefan Nadolski
8. Sklep ABC Pani B. Jarząbek
9. Hurtownia zabawek Pani J. Chojnicka
10. Apteka Pani M. Siekiera
Pogoda dopisała i była wielką nagroda dla licznie zebranej publiczności z parafii
kawnickiej, która bawiła się wspaniale i dopingowała zawodników we wszystkich
konkurencjach. Na zakończenie burmistrz Tadeusz Nowicki podziękował wszystkim za
udział w zorganizowanej imprezie, a Prezes Jan Kaliski pogratulował zwycięzcom oraz
podziękował sponsorom i zamknął kilkugodzinny festyn.
Kawnice, dnia 15 września 2010 roku
Na dzień 11.09.2010 roku na godzinę 18-tą Zarząd OSP Kawnice został zaproszony
na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego przez naszego członka jednostki
druha Huberta Podlesińskiego z Magdaleną Karczewską w kościele w Liścu Wielkim.
Udała się tam dziesięcioosobowa grupa druhów wytypowana przez Prezesa
w ubraniach galowych samochodem strażackim. Ustalono z księdzem proboszczem
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tamtejszej

parafii,

iż

druh

Hieronim

Janas

będzie

aktywnie

uczestniczył

w obsługiwaniu Mszy Świętej jako ministrant, a pozostali druhowie będą stali
w dwuszeregu na środku kościoła podczas odprawianej liturgii. W uroczystości
zaślubin brali udział następujący druhowie:
1.

Jan Kaliski

2.

Mariusz Majewski

3.

Jan Sędziak

4.

Jerzy Modelski

5.

Leszek Słowiński

6.

Leszek Michalak

7.

Andrzej Bartczak

8.

Stanisław Michalak

9.

Kazimierz Szygenda

10.

Hieronim Janas

Na zakończenie przed kościołem w szpalerze druhów z podniesionymi toporami
strażackimi Prezes Jan Kaliski i Hieronim Janas złożyli nowożeńcom serdeczne
życzenia i przekazali upominek i koszyczek z kwiatami.
Kawnice, dnia 20 września 2010 roku
Po wieloletniej, ciężkiej chorobie odszedł do wieczności długoletni zasłużony Prezes
OSP Kawnice Druh Józef Kuszyński. Przez 28 lat prezesował naszej jednostce
w trudnych latach społecznych Polski. Wspierał mocno idee pracy Ochotniczych
Straży Pożarnych. Bardzo mocno angażował się w pracy młodzieżą. Za jego
prezesowania działały młodzieżowe drużyny pożarniczo-sportowe, które osiągały
liczne sukcesy na zawodach gminnych. Za swoje ogromne zasługi był wielokrotnie
odznaczany medalami i odznakami państwowymi oraz resortowymi. Bardzo ciężka
choroba przykuła go do łóżka i wózka inwalidzkiego, a mimo to interesowały go
sprawy naszej jednostki. Obecny Prezes Jan Kaliski kilkakrotnie odwiedzał
schorowanego Prezesa Seniora i rozmawiali o działalności Straży Pożarnych. Na
wniosek druha Jerzego Kruckiego obecny Zarząd OSP Kawnice wystąpił z wnioskiem
o odznaczenie Prezesa Seniora Józefa Kuszynskiego najwyższym odznaczeniem
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strażackim Medalem Honorowym imieniem Bolesława Chomicza. Nie doczekał tego
zaszczytu, odszedł do wieczności w dniu 15.09.2010 roku.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
Kawnice, dnia 5 listopada 2010 roku
W imieniu całej naszej jednostki Prezes Jan Kaliski, Sekretarz Jan Sedziak,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Bartczak i Członek Stanisław Stachurski
zapalili w dniu 31.10.2010 roku z racji zbliżającego się swięta Wszystkich Świętych
symboliczne znicze i oddali hołd przy:
1. Pomniku Ku Czci Poległych I Zasłużonych Dla Ziemi Kawnickiej.
2. Patronie strażaków Świętym Florianie.
3. Śp. Romane Żmudzie
4. Śp. Wincentym Kaliskim
5. Śp. Szczepanie Piechockim
6. Śp. Józefie Walickim
7. Śp. Janie Fabiszaku
8. Śp. Józefie Kurzawa
9. Śp. Janie Modelskim
10. Śp. Piotrze Ratajczyku
11. Śp. Józefie Kuszyńskim
12. Śp. Żeromskim
13. Śp. Antonim Leśniewskim
14. Śp. Zygmuncie Kasprowiczu
15. Śp. Germanie Walczaku
16. Śp. Leopoldzie Mazurku
17. Śp Edmundzie Jaworskim
18. Śp Michale Mielenckim
19. Śp. Ryszardzie Głębokim
20. Śp. Antonim Kruckim
21. Śp. Leonie Kasprzaku
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Dodatkowo zapalono znicz na grobie niedawno zmarłego Mariana Szczublewskiego
z jednostki w Węglewskich Holendrach, który bardzo udzielał się w propagowanie
i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych naszego regionu.
Kawnice, dnia 12 listopada 2010 roku
Dzień Niepodległości 11 Listopada jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z parafii
kawnickiej uczciły na Mszy Świętej o godzinie 17-ej w miejscowym kościele
w Kawnicach,

gdzie

podczas

liturgii

wspominano

wszystkich

walczących

o niepodległość naszego kraju. Do świętowania włączył się również chór parafialny,
który swym śpiewem uświetnił odprawianą uroczyście Mszę Świętą. Po zakończeniu
liturgii w zwartym szeregu z zapalonymi pochodniami przemaszerowali strażacy i inni
uczestnicy pod pomnik na skwerku przy drodze i tam Prezes Jan Kaliski
z miejscowymi kapłanami złożyli kwiaty i oddali pokłon walczącym o niepodległość
Polski i ziemi kawnickiej. Do świętowania włączyły się również władze gminne na
czele z burmistrzem Piotrem Nowickim, które przybyły na uroczystość do Kawnic.
Kawnice, dnia 5 stycznia 2011 roku
Następny Bal Sylwestrowy ruszył w odremontowanej Remizie Strażackiej. Do tego
zadania przygotowywano się dość długo. Wybrany zespół pod kierownictwem
Mariusza Majewskiego zabiegał by zabawa była na odpowiednim poziomie. I tak się
stało. Pięćdziesiąt sześć par bawiło się do białego rana przy dźwiękach zespołu
muzycznego z Kazimierza Biskupiego. Cała zabawa przebiegała w znakomitej
atmosferze. W kuchni przewodziła kucharka z Goliny Pani Ciesielska. Jadło było
obfite i smakowite, co potwierdzili uczestnicy zabawy. Patrząc na organizacje
podobnych imprez w Kawnicach należy stwierdzić, że strażacy z OSP Kawnice umieją
przygotowywać okolicznościowe spotkania i wywiązać się wspaniale z nałożonych
obowiązków.
Kawnice, dnia 15 stycznia 2011 roku
W dniu 08.01.2011 roku zaplanowano Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
naszej jednostki. Po pięcioletnim okresie pracy Zarządu OSP Kawnice pod
przewodnictwem Prezesa Jana Kaliskiego przystąpiono do wyboru nowych władz
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jednostki. Dotychczasowy Prezes oświadczył, że rezygnuje z kandydowania do
Zarządu, ponieważ przyjął mandat radnego w Miejskiej Radzie w Golinie. Po
przedstawieniu obszernego sprawozdania za minioną kadencję przystąpiono do
wyboru nowego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Prezes Mariusz Majewski
2. Wiceprezes-Naczelnik Andrzej Bartczak
3. Wiceprezes Radosław Modelski
4. Z-ca Naczelnika Sebastian Podlasiński
5. Sekretarz-Kronikarz Jan Sędziak
6. Skarbnik Wiesław Podlesiński
7. Gospodarz Stanisław Stachurski
8. Członek Zarządu Paweł Walczak
9. Członek Zarządu Jerzy Modelski
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Przewodniczący Hieronim Janas
2. Sekretarz Paweł Kinalski
3. Członek Leszek Słowiński
Nowy Prezes podziękował wszystkim za przybycie i za wybór nowego Zarządu.
Obiecał, że dołoży wszelkich starań by jednostka OSP Kawnice przodowała
w działalności na naszym terenie i współpracowała z cała społecznością lokalną.
Następnie zaprosił wszystkich zebranych na uroczystą kolacje przygotowaną przez
Irenę Stachurską. Do stołów podawały panie uczestniczące w zebraniu.
Kawnice, dnia 11 marca 2011 roku
Jak co roku strażacy z Kawnic nie zapomnieli o miejscowych kobietach w dniu ich
święta. Razem z sołtysem Jerzym Modelskim przygotowali w dniu 5 marca (sobota)
spotkanie w miejscowej remizie strażackiej. Zaproszono przewodniczącą miejskiej
rady z Goliny Panią Annę Kapturską i proboszcza Zygmunta Grochowiaka. Część
artystyczną zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kawnic, prowadzone
przez Marzenę Katulską i dzieci przygotowane przez Panią Izabelę Goździkowską oraz
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dziewczyny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z Goliny. W czasie trwania występu
mężczyźni podali przybyłym panią kawę i herbatę oraz ciasto. Niespodziewaną
atrakcją tego wieczoru było wręczenie każdej Pani kwiatka róży i darmowa loteria
fantowa. Na spotkanie przybyło około 90 pań, które miło się bawiły przez 2 godziny.
Kawnice, dnia 28 kwietnia 2011 roku
Członkowie naszej straży czynnie uczestniczą w uroczystościach kościelnych. Chętnie
zorganizowali się z innymi jednostkami z parafii i prowadzili całodzienną adorację
przy Grobie Pana Jezusa w miejscowym kościele. Uczestniczyli również we Mszy
Rezurekcyjnej, do której dołączyła kawnicka orkiestra dęta, prowadząc oprawę
muzyczną. Bardzo wielu strażaków wraz z Zarządem w zwartym orszaku przybyło do
kościoła w Poniedziałek Wielkanocny na godzinę 10-tą, by uczestniczyć we Mszy
Świętej ofiarowanej za strażaków. Liturgię odprawił ksiądz proboszcz Zygmunt
Grochowiski, który na zakończenie podziękował za współpracę byłemu Prezesowi
Janowi Kaliskiemu i wręczył mu drobny upominek.
Kawnice, dnia 6 maja 2011 roku
Dnia 01.05.2011 na Mszy Świętej o 18-ej w miejscowym kościele odbyła się liturgia
poświęcona beatyfikacji Jana Pawła II i patrona strażaków Św. Floriana. Do obchodu
tych uroczystości zaproszono poczty sztandarowe jednostek działających na terenie
parafii kawnickiej. Zaproszono również Prezesa Miejsko-Gminnego OSP Mirosława
Durczynskiego. Po zakończeniu liturgii w kościele wszyscy uczestnicy zgromadzili się
przy pomniku Jana Pawła II i pomniku Świetego Floriana, gdzie odmówiono modlitwę
i złożono wiązanki kwiatów. Po uroczystościach kościelnych wszyscy strażacy i ksiądz
proboszcz

zostali

zaproszeni

na

tradycyjną

kolację

do

remizy

strażackiej

w Kawnicach.
Kawnice, dnia 20 czerwca 2011 roku
Dnia 19.06.2011 roku na Mszy Świętej o 12-ej pożegnaliśmy oficjalnie księdza
proboszcza Zygmunta Grochowiaka, który przez 6 lat administrował naszą parafią.
Współpraca z księdzem Zygmuntem układała się znakomicie. Był również członkiem
wspierającym naszej jednostki. Uczestniczył w spotkaniach i zebraniach z głosem
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doradczym wskazującym na kierunek działania, oraz wspierał finansowo naszą
orkiestrę. Za pracę ze strażakami został odznaczony medalem resortowym
pożarnictwa. Jego zasługi docenili inni mieszkańcy parafii i dlatego na mszy
pożegnalnej było wiele podziękowań, prezentów i bukietów kwiatów. Po zakończeniu
liturgii ksiądz Zygmunt zaprosił przedstawicieli parafii na wspólny obiad do remizy
strażackiej w Kawnicach gdzie przedstawił nowego proboszcza Piotra Ziółkowskiego,
przychodzącego z Konina z dzielnicy Chorzeń.
Kawnice, dnia 27 czerwca 2011 roku
Tradycyjne w dniu 23.06.2011 r. przed procesją Bożego Ciała strażacy naszej parafii
wykonali polowy ołtarz przy Remizie Strażackiej w Kawnicach. Do pracy zgłosili się
następujący druhowie naszej jednostki:
1.

Mariusz Majewski

2.

Andrzej Bartczak

3.

Stanisław Michalak

4.

Jan Kaliski

5.

Leszek Michalak

6.

Jan Sędziak

Odchodzący z naszej parafii ksiądz proboszcz Zygmunt Grochowiski, przy ołtarzu
wykonanym przez strażaków, pobłogosławił Najświętszym Sakramentem cztery
strony naszej parafii i podziękował wszystkim, którzy przygotowali w tym roku cztery
wspaniałe ołtarze polowe.
Kawnice, dnia 28 czerwca 2011 roku
W dniu 26.06.2011 roku przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze
naszego regionu. Do tych zawodów naczelnik Radosław Modelski przygotowywał
naszą drużynę, by godnie zaprezentowała się przed publicznością i władzami gminy.
Wysiłek nie poszedł na marne, gdyż reprezentacja naszej jednostki zajęła III miejsce
w kategorii seniorów. Były nagrody i podziękowania od całego Zarządu OSP Kawnice
za dobrą postawę i wyniki w tych zawodach.
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Kawnice, dnia 26 lipca 2011 roku
Po okresie zimowym ściany pomieszczenia kuchennego Remizy Strażackiej były
zaatakowane przez grzyb. Działo się to corocznie, dlatego podjęto decyzję
o dociepleniu stropu, a następnie założeniu płytek ceramicznych na całości ścian
i paneli PCV na suficie. Strop docieplono w ubiegłym roku, a remont kuchni
rozpoczęto 18.07.2011 roku i trwał do 23.07.2011 roku. Do wykonania tej pracy
zgłosili się Mariusz Majewski i Jan Sędziak, którzy pracowali cały okres trwania prac.
Okresowo według potrzeb uczestniczyli w pracach:
1.

Kazimierz Szygenda

2.

Leszek Michalak

3.

Daniel Kaczan

4.

Czesław Majewski

Po zakończeniu prac do sprzątania wszystkich pomieszczeń zgłosiły się dodatkowo
następujące osoby:
1.

Monika Majewska

2.

Barbara Wiśniewski

3.

Zofia Sędziak

4.

Wiesława Kimsa

5.

Danuta Modelska

6.

Teresa Antkowiak

7.

Stanisław Stachurski
Kawnice, dnia 30 lipca 2011 roku

Naszą jednostkę

opuszczają zasłużeni

druhowie. W dniu

28.07.2011

roku

odprowadziliśmy na wieczny spoczynek seniora naszej jednostki druha Tadeusza
Koziarskiego. W okresie swojej aktywności społecznej bardzo mocno angażował się
w pracach naszej jednostki. Kilka lat był członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Mając talent muzyczny należał do orkiestry dętej, w której udzielał się niosąc radość
słuchaczom i miłośnikom muzyki na instrumentach dętych. Uczestniczył w wielu
pokazach i przeglądach orkiestr oraz uczestniczył w oprawie świąt kościelnych
i państwowych. Wnosił wiele rozwiązań poprawy wizerunku i bezpieczeństwa oraz
działalności OSP Kawnice.
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CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI ! ! !
Kawnice, dnia 20 września 2011 roku
Nowy Zarząd podtrzymał tradycję i zorganizował IV Bieg Kawnicki w ramach
ogólnopolskiej akcji Cała Polska Biega. Do współpracy zaproszono księdza proboszcza
Piotra Ziółkowskiego. Odbyło się to w dniu 18.09.2011 roku na stałej 3,5 km trasie,
a udział potwierdziło 41 biegaczy. Ustalono cztery kategorie uczestników, a oto
wyniki:
I.

II.

III.

IV.

Mężczyźni
1.

Siupa Rafał

2.

Żabierek Mateusz

3.

Ceglewski Leszek

Kobiety
1.

Orzechowska Anna

2.

Podlasińska Iwona

3.

Modelska Danuta

Dzieci
1.

Sodkiewicz Nikłas

2.

Ławniczak Jakub

3.

Bryl Szymon

Maluchy
1.

Bobrowska Wiktoria

2.

Majewski Kacper

3.

Kaczan Klaudia

Organizacyjnie bieg przygotował i go sędziował druh Dariusz Kuszyński, nauczyciel
z kawnickiej Szkoły Podstawowej.
Następnym punktem ciekawego programu był pokaz ratownictwa drogowego,
przeprowadzonego przez zaprzyjaźnioną sekcję z OSP Chorzeń.
Druhna Beata Kwitowska i Prezes Mariusz Majewski czuwali nad prawidłowym
przebiegiem festynu i informowali licznie zebrane społeczeństwo o aktualnym
programie i go szczegółowo omawiali.
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Na zakończenie całej imprezy zaplanowano zabawę taneczną na placyku przy ulicy
Zielonej. Do tańca przygrywał dwuosobowy zespół z Konina. Zabawa trwała do
godziny 23-ciej przy wesoło bawiącej się społeczności kawnickiej.
Kawnice, dnia 3 listopada 2011 roku
W dniu 31.10.2011 roku, w przeddzień Wszystkich Świętych, przedstawiciele zarządu
naszej jednostki Mariusz Majewski, Andrzej Bartczak, Stanisław Stachurski i Jan
Sędziak odwiedzili groby zasłużonych druhów, spoczywających na kawnickim
cmentarzu. Zapalono tradycyjne znicze i oddano pokłon w podzięce za pracę na rzecz
OSP Kawnice i lokalnej społeczności.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!
Kawnice, dnia 14 listopada 2011 roku
Tradycyjnie 11-go Listopada lokalne jednostki OSP spotkały się w miejscowym
kościele na Mszy Świetej w intencji poległych za wolność naszej ojczyzny. Następnie
w zwartym szeregu w blaskach palących się pochodni przemaszerowano pod pomnik
ku czci poległych i zasłużonych ziemi kawnivckiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono
tradycyjny znicz. Na zakończenie uczestniczący strażacy, Prezes Zarządu Gminnego
Mirosław Durczynski i proboszcz Piotr Ziółkowski, spotkali się na kolacji w budynku
remizy strażackiej OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 23 grudnia 2011 roku
Dnia 22.12.2011 roku Prezes Mariusz Majewski zwołał zebranie Zarządu poszerzone
o druhów udzielających się szczególnie w pracach na rzecz naszej jednostki na
tradycyjny opłatek wigilijny. Druh Hieronim Janas odczytał fragment Pisma Świętego,
a Prezes Mariusz Majewski podziękował za dotychczasową pracę i przekazał życzenia
świąteczne dla zebranych i ich rodzin. Przełamano się tradycyjnym opłatkiem
i odśpiewano popularną kolędę zasiadając przy wigilijnym stole, który przygotowała
Irena Stachurska i Wacława Szygenda, a podawały Barbara Wiśniewska i Zofia
Sędziak.
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Kawnice, dnia 3 stycznia 2012 roku
Tradycyjny BAL SYLWESTROWY rozkołysał się w naszej remizie strażackiej o godzinie
19-tej. Wybrany wcześniej komitet organizacyjny w osobach:
1.

Mariusz Majewski

2.

Paweł Kinalski

3.

Stanisław Stachurski

4.

Jan Sędziak

zorganizował tą udana imprezę, na której 90-cio osobowa grupa bawiła się do
samego rana. Do tańca przygrywał zespół LEGATO z Konina, a w kuchni krzątała się
kucharka Krystyna Piechocka ze swoją drużyną. Na stoły podawały Jadwiga
Węcławiak i Anna Orzechowska.
Kawnice, dnia 10 stycznia 2012 roku
Na dzień 07.01.2012 roku zwołano Walne Zebranie Członków OSP Kawnice. Było to
pierwsze zebranie pod rządami nowego Prezesa Mariusza Majewskiego. Przebiegało
bardzo sprawnie, prowadzone przez druhnę Beatę Kwitowską. Na zebraniu firma
reprezentowana przez druha Karola Kwitowskiego przekazała piłę łańcuchową do
drewna. Jest to narzędzie potrzebne do prowadzenia skutecznych akcji pomocy
potrzebującym z terenu działania naszej jednostki.
Na zakończenie prezes Mariusz Majewski zaprosił wszystkich zebranych na tradycyjną
kolację połączoną z zabawą taneczną przy dźwiękach zespołu muzycznego.
Kawnice, dnia 22 lutego 2012 roku
Zgodnie z planem działania na rok 2012 Zarząd OSP Kawnice zorganizował w dniu
19.02.2012 roku zabawę karnawałową dla najmłodszych mieszkańców Kawnic. Dzieci
wraz z rodzicami bawiły się przy dźwiękach muzyki, a prowadzeniem organizacyjnym
zajęły się Wychowawczynie ze Szkoły Podstawowej z Kawnic. Były konkurencje, za
które dzieci otrzymywały prezenty ufundowane przez miejscowych sponsorów. Na
tzw. Szwedzkim Stole znajdowało się smaczne ciasto, słodycze, owoce, herbata
i napoje, którymi częstowali się wszyscy uczestniczący w zabawie. Zabawa trwała
około dwóch godzin, w wesołej i przyjemnej atmosferze.
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Kawnice, dnia 15 marca 2012 roku
Dnia 10.03.2012 roku strażacy OSP Kawnice zaprosili mieszkanki naszej miejscowości
do Remizy Strażackiej na tradycyjny Dzień Kobiet. Było wiele atrakcji dla około 120sto osobowej płci pięknej Kawnic. Występy poszczególnych zespołów wprawiły
zebrane Panie w znakomity nastrój. Dodatkowo podane przez druhów strażaków
ciasto, słodycze, herbatę lub kawę sprawiło, że dwugodzinne spotkanie upłynęło
w przyjaznej, promiennej i wesołej atmosferze.
Kawnice, dnia 12 kwietnia 2012 roku
Zgodnie z tradycją ubiegłych lat druhowie strażacy pospieszyli by uczestniczyć
w obchodach Świąt Wielkanocnych w kawnickim Sanktuarium. Prowadzili adorację
przy Grobie Pana Jezusa, oraz uczestniczyli we wszystkich uroczystościach
wielkanocnych, przygotowanych przez miejscowych księży.
Poniedziałek Wielkanocny był szczególnym dniem, gdzie większość druhów spotkała
się w kościele na liturgii sprawowanej przez proboszcza w intencji wszystkich
strażaków OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 28 kwietnia 2012 roku
Zarząd OSP Kawnice podpisał umowę z firmą DUET, reprezentowaną przez
Krzysztofa Żmudę, na wykonanie pomieszczeń sanitarnych na piętrze Remizy
Strażackiej. Jest to potrzebne by zwiększyć atrakcyjność naszej sali przy organizacji
imprez

okolicznościowych.

Zwiększy

to

również

wygodę

i

bezpieczeństwo

przebywającym na sali osób.
Kawnice, dnia 8 maja 2012 roku
W dniu 07.05.2012 roku grupa kawnickich przedszkolaków z opiekunami przybyła do
naszej Remizy strażackiej by zapoznać się ze sprzętem strażackim i usłyszeć
o potrzebie istnienia i działania jednostek strażackich. Z zaciekawieniem oglądali,
przymierzali i uruchamiali dostępny sprzęt pożarniczy przygotowany przez druhów
Stanisława Stachurskiego i Jana Sędziaka.
Na koniec przedszkolaki podziękowały pięknie wyrecytowanym wierszem i przekazały
okolicznościową laurkę, a następnie udaliśmy się pod pomnik patrona strażaków,
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gdzie dzieci zapaliły znicz. Strażacy poczęstowali przedszkolaków słodyczami
i zaprosili do ponownych odwiedzin.
Kawnice, dnia 18 września 2012 roku
Tradycją lat ubiegłych zorganizowano V Bieg kawnicki na tradycyjnej trasie,
w którym wzięło bezpośredni udział 60-cioro uczestników. Po zakończeniu biegu
przeprowadzono

wiele

konkurencji

sportowo-zręcznościowych

dla

licznie

zgromadzonej społeczności. Cały festyn zakończyła zabawa taneczna, która nie miała
wielkiego zainteresowania.
Kawnice, dnia 6 listopada 2012 roku
Obecny zarząd nie zapomina o zmarłych druhach naszej jednostki. W dniu 31
października delegacja w osobach Mariusz Majewski, Andrzej Bartczak, Stanisław
Stachurski, Paweł Kinalski, Leszek Słowiński, Jan Sędziak oraz młode pokolenie
strażaków - Łukasz Bartczak, odwiedzili groby na naszym cmentarzu i zapalili
tradycyjne znicze. W centralnym miejscu cmentarza, przy grobie założyciela naszej
jednostki druha Michała Mielenckiego, Łukasz Bartczak zagrał na saksofonie pieśń
CISZA dla zmarłych druhów naszej jednostki leżących na kawnickim cmentarzu.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!!!!
Kawnice, dnia 15 listopada 2012 roku
W dniu 11-go Listopada jednostki strażackie, zlokalizowane na terenie parafii
kawnickiej, oraz poczet sztandarowy z miejscowej Szkoły Podstawowej, spotkały się
na wieczornej Mszy Świętej w kościele Matki Bożej Pocieszenia by uczcić pamięć
walczących o wolność ojczyzny. Po zakończeniu liturgii cały orszak zebranych
w kościele przemaszerował pod pomnik na skwerku by złożyć kwiaty i zapalić
tradycyjny znicz. W czasie tej uroczystości zaprezentowała się nowo powstająca
orkiestra pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego.
Po zakończeniu uroczystości prezes Mariusz Majewski zaprosił zebranych na
tradycyjną

herbatkę

do

remizy

strażackiej,

gdzie

dokonano

otwarcia

przygotowywanej od dawna Sali Pamięci poświęconej naszej jednostce. Burmistrz
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Piotr Nowicki i proboszcz Piotr Ziółkowski z zaciekawieniem oglądali zgromadzone od
wielu lat ciekawe dokumenty.
Podczas posiłku przygrywała powstała przy naszej jednostce kapela muzyczna
prowadzona przez kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego.
Kawnice, dnia 4 stycznia 2013 roku
Zarząd powołał komitet w osobach Mariusz Majewski, Paweł Kinalski, Stanisław
Stachurski, Jerzy Modelski i Jan Sędziak by zorganizowali Bal Sylwestrowy 2012
w naszej remizie. Zamówiony zespół muzyczny Durexx prowadzony, przez Pawła
Woźniaka, grał do białego rana, a kucharka Krystyna Piechocka rozkoszowała nasze
podniebienie. Do stołów podawały kelnerki z Anią Orzechowską na czele. Ponad 100u osobowa grupa uczestników bawiła się wesoło na parkiecie również podczas
przeprowadzanych wielu konkursów.
Kawnice, dnia 7 stycznia 2013 roku
Dnia 5 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej jednostki.
Zaproszono przedstawicieli zarządu miejsko-gminnego Mirosława Durczyńskiego
i Marka Pilarczyka oraz dyrektora szkoły Zofię Laskowską i proboszcza Piotra
Ziółkowskiego. Prezes Mariusz Majewski przedstawił obszerne i wyczerpujące
sprawozdanie z działalności i zaproponował plan działania na najbliższy rok. Zebrani
zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie i plan działania. Na zakończenie, tworząca się
od nowa orkiestra, zagrała kilka utworów, a Prezes zaprosił wszystkich zebranych na
wspólną kolację.
Kawnice, dnia 30 stycznia 2013 roku
Jak co roku strażacy OSP Kawnice zaprosili maluchów i ich rodziców na wspólną
choinkę noworoczną do remizy strażackiej. Liczni sponsorzy pomogli przygotować
chwile radości dla zebranych dzieci. Prowadzeniem zajęły się Panie nauczycielki
z miejscowej Szkoły Podstawowej.
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Kawnice, dnia 6 maja 2013 roku
W dniu 04.05.2013 roku Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP powiatu konińskiego ziemskiego i grodzkiego zorganizował uroczystość
Św. Floriana patrona strażaków w Koninie na Placu Wolności. Zaproszono naszą
jednostkę, która zaprezentowała przedwojenną pompę strażacką zwaną SIKAWKĄ
wiezioną na wozie z dwukonnym zaprzęgiem.
Kawnice, dnia 23 lipca 2013 roku
Ksiądz Leszek Pałac z tutejszego Sanktuarium, w porozumieniu z prezesem
Mariuszem Majewskim i za zgodą Zarządu OSP Kawnice, zorganizował w Remizie
Strażackiej

półkolonie

dla

dzieci

uczęszczających

do

Szkoły

Podstawowej

w Kawnicach. Remiza była punktem bazowym, a następnie dzieci wyruszały
z opiekunami na zwiedzanie w terenie okolicznych atrakcji i zabawy na świeżym
powietrzu na placu przykościelnym.
Kawnice, dnia 20 września 2013 roku
Według naszych danych i starych zapisków wynika, że nasza jednostka powstała
w 1878 roku. Założycielem Ochotniczej Straży Ogniowej był właściciel majątku
ziemskiego w Kawnicach Michał Mielęcki.
W 2013 roku przypadła 135 rocznica powstania OSP Kawnice i dlatego przygotowano
na dzień 14 września okazałą uroczystość, połączoną z przekazaniem nieodpłatnie
samochodu bojowego marki Mercedes przez jednostkę OSP Jabłonka z gminy
Kleczew. W pozyskanie tego samochodu zaangażował się bardzo druh Stanisław
Laskowski i druh Andrzej Bartczak.
Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków, którą odprawił
ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski. Służbę liturgiczną prowadzili ubrani w mundury
druhowie Hieronim Janas i Jan Sędziak. Po zakończeniu liturgii cały orszak strażaków
i zaproszonych gości przemaszerował przy dźwiękach marsza wykonanego przez
naszą orkiestrę dętą na skwerek przy pomniku gdzie odbywała się część oficjalna
uroczystości prowadzona przez druhnę Beatę Kwitowską.
Prezes Mariusz Majewski wszystkich zebranych serdecznie powitał i przedstawił rys
historyczny jednostki. Następnie wręczono liczne odznaczenia resortowe, regionalne
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i państwowe

zasłużonym

druhom

naszej

jednostki.

Odznaczenia

wręczali

wicemarszałek sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, starosta powiatu konińskiego
Małgorzata Waszak, burmistrz gminy Golina Piotr Nowicki, prezes zarządu OSP
powiatu konińskiego Andrzej Piastowski, prezes zarządu miejsko-gminnego OSP
Goliny Mirosław Durczyński.
Na zakończenie prezes Mariusz Majewski wszystkim strażakom, zaproszonym
gościom i sponsorom serdecznie podziękował i zaprosił do remizy strażackiej na
wspólny obiad.
Kawnice, dnia 24 października 2013 roku
Po otrzymaniu nowego samochodu bojowego marki Mercedes z OSP Jabłonka nasz
dotychczasowy samochód marki Żuk jest nam zbędny. Uchwałą zarządu OSP
Kawnice postanowiliśmy go przekazać nieodpłatnie jednostce OSP Rosocha. W dniu
19.10.2013 roku przedstawiciele naszego zarządu, na czele z prezesem Mariuszem
Majewskim, zaprowadzili samochód pod remizę w Rososze, gdzie oczekiwali
przedstawiciele jednostki z burmistrzem gminy Golina Piotrem Nowickim i prezesem
miejsko-gminnego zarządu OSP Mirosławem Durczyńskim oraz komendantem
miejsko-gminnego zarządu OSP Markiem Pilarczykiem.
W imieniu OSP Rosocha samochód przyjął przedstawiciel zarządu druh Henryk
Nejman, który serdecznie podziękował za prezent i zaprosił wszystkich zebranych na
wspólną kolację.
Kawnice, dnia 24 października 2013 roku
Z godnie z zaproszeniem wziąłem udział w szkoleniu kronikarzy w dniu 19.10.2013
roku w Starym Mieście. Referaty szkoleniowe były bardzo pouczające. Osobista
rozmowa z druhem Bogdanem Siwińkim z OSP Roztoka, którego prowadzona przez
niego kronika brała udział w licznych przeglądach, dała mi wiele nowych spojrzeń na
dokumentowanie działalności naszej jednostki. Wymieniłem również doświadczenia
z innymi uczestnikami szkolenia na temat prowadzenia kroniki. Padły postulaty, by
częściej odbywały się takie spotkania, oraz regionalny przegląd kronik.
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Kawnice, dnia 5 listopada 2013 roku
Tradycjom lat ubiegłych, przedstawiciele zarządu druhowie: Mariusz Majewski,
Andrzej Bartczak, Jan Sędziak, Leszek Słowiński, Paweł Kinalski, udali się w dniu 31
października na cmentarz parafialny w Kawnicach, by zapalić znicze na grobach
zmarłych, zasłużonych dla naszej jednostki druhów. Tradycyjny znicz zapalono
również przy pomniku na skwerku, postawionym ku czci poległem i zasłużonym ziemi
kawnickiej.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!!!!!
Kawnice, dnia 15 listopada 2013 roku
Jedenastego Listopada jest dniem, w którym oddajemy hołd wszystkim walczącym
o niepodległość naszej Ojczyzny. W godzinach rannych nasz poczet sztandarowy,
reprezentowany przez druhów Stanisława Michalaka, Andrzeja Bartczaka i Jana
Sędziaka, uczestniczył w obchodach tego święta w Golinie.
Na godzinę 15-tą zarząd OSP Kawnice zaprosił wszystkie jednostki działające na
terenie parafii kawnickiej do wspólnej modlitwy w kościele, a następnie złożenie
wiązanki kwiatów i zapalenie tradycyjnego znicza przy pomniku „KU CZCI POLEGŁYM
I ZASŁUŻONYM ZIEMI KAWNICKIEJ”. Świętowali również z nami burmistrz Goliny
Piotr Nowicki, prezes zarządu gminnego OSP Mirosław Durczynski, radna powiatu
Andżelika Chojnacka, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Kawnicach, na czele
z Panią dyrektor Haliną Warzychowską, oraz liczna grupa mieszkańców kawnickiej
parafii. Prezes OSP Kawnice Mariusz Majewski odczytał okolicznościowy referat,
podziękował wszystkim zebranym za udział i zaprosił na dalszą część artystyczną do
remizy strażackiej. Program przygotowała orkiestra dęta OSP Kawnice, prowadzona
przez kapelmistrza

Zbigniewa Żarczyńskiego, dzieci ze Szkoły Podstawowej

w Kawnicach, prowadzone przez panie Marzenę Katulską, Irenę Śmigielską,
Małgorzatę Osajdę oraz chór parafialny, prowadzony przez panią dyrygent Izabelę
Goździkowską.
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Kawnice, dnia 29 listopada 2013 roku
W miesiącu listopadzie przeprowadzono remont zużytych i niebezpiecznych schodów
zewnętrznych, prowadzących do budynku remizy. Prace budowlane prowadziła
wynajęta firma specjalizująca się w tego typu pracach.
Dodatkowo w czynie społecznym druh Hubert Podlesiński wykonał barierkę przy
podjeździe na schody, kosz na odpady stałe i stelaż do ustawiania rowerów.
W montowaniu tych urządzeń pomagali mu druhowie Mariusz Majewski i Dominik
Sito.
Kawnice, dnia 24 stycznia 2014 roku
W dniu 18.01.2014 roku zorganizowano w remizie strażackiej Bal Karnawałowy dla
naszych strażaków i chętnych do wspólnej zabawy z okolicznych miejscowości.
Wybrani przez Zarząd druhowie Mariusz Majewski i Paweł Kinalski zaprosili zespół
muzyczny GREEN z Konina i miejscowe kucharki do przygotowania i obsługi
planowanego Balu. 109-cio osobowa grupa pasjonatów tańca bawiła się do 4-ej nad
ranem, kiedy to zespół muzyczny zakomunikował, iż kończy swoją pracę. Było wielkie
niezadowolenie chcących dalej się bawić. Po rozmowie Mariusza Majewskiego
z kierownikiem zespołu przedłużono o godzinę granie zespołu muzycznego.
Zachowanie zespołu przyjęto z wielkim niesmakiem.
Kawnice, dnia 29 stycznia 2014 roku
Coroczne zebranie sprawozdawcze odbyło się w dniu 25.01.2014 roku. Na początku
nasza orkiestra pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego zaprezentowała kilka utworów
ze swojego repertuaru. Po otwarciu zebrania przez Prezesa Mariusza Majewskiego
zebrani druhowie i zaproszeni goście wysłuchali szczegółowego sprawozdania
z działalności i planów na następny rok. Wyczerpujące informacje zadowoliły
wszystkich zebranych, co potwierdziło się brakiem dyskusji nad przedstawionymi
sprawozdaniami. Prezes podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zaprosił do
wspólnej kolacji. Orkiestra dęta zaprezentowała dalsze swoje utwory, co zebrani
nagrodzili gromkimi oklaskami.
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Kawnice, dnia 6 lutego 2014 roku
Realizując plan, jaki został przyjęty na 2014 rok, zorganizowano w dniu 02.02.2014
roku

tradycyjną

Podstawowej

w

Zabawę

Choinkową

Kawnicach.

dla

Przybyło

dzieci

wiele

uczęszczających

dzieci

z

do

opiekunami

Szkoły

ubranymi

w przedziwne stroje. Panie nauczycielki z miejscowej szkoły, na czele z Haliną
Paluszkiewicz, przygotowały wiele konkursów i zabaw, do których zapraszały wesoło
bawiące się dzieci. Ofiarni sponsorzy przekazali wiele upominków i artykułów
spożywczych, by zabawa przyniosła wiele radości najmłodszym dzieciakom i ich
opiekunom.

Druhowie

strażacy

w

galowych

mundurach

pomagali

czynnie

w przeprowadzeniu zabawy choinkowej.
Kawnice, dnia 12 marca 2014 roku
Tradycją lat ubiegłych zorganizowano w dniu 08.03.2014 roku Dzień Kobiet dla Pań
z naszej miejscowości. Była część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły
Podstawowej, orkiestrę dętą z OSP Kawnice, chór parafialny i nowo powstały kwartet
męski, który został przyjęty wielkimi owacjami oraz zespół muzyczny NOKAUT,
przygrywający do samego końca spotkania. Druhowie strażacy przygotowali kawę,
herbatę, ciasto, owoce oraz lampkę pysznego wina. Tradycją tego dnia od wielu lat
jest kwiatek, którego Panie otrzymały z rąk umundurowanych strażaków. Zawsze
wspaniali sponsorzy pomagają w sfinalizowaniu planowanych przedsięwzięć, co
odbyło się również i tym razem. Spotkanie trwało około 3 godzin i zostało ocenione
bardzo dobrze.
Kawnice, dnia 15 kwietnia 2014 roku
Od dłuższego już czasu jednostka nasza wyposażana jest przez ofiarnych sponsorów
w niezbędny sprzęt ratowniczy, potrzebny do zabezpieczania zdolności reagowania
na występujące zagrożenia w okolicznym środowisku. Zakupiono wiele urządzeń,
również ze środków własnych. W zakupie większych urządzeń pomagali nam
sponsorzy:
1. Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników dofinansował zakup
pompy szlamowej i pompy pływającej NIAGARA.
2. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.UNIQA pomogło w zakupie drabiny aluminiowej.
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3. Florian

Lewandowicz,

przedsiębiorca

z

Konina,

wspomógł

zakup

drabiny

aluminiowej.
4. Ze środków pozyskanych w czasie jubileuszu 135-lecia zakupiono agregat
prądotwórczy.
W przekonaniu sponsorów do pomocy finansowej przekazanej naszej jednostce
zaangażowali się bardzo prezes Mariusz Majewski i wiceprezes Andrzej Bartczak.
Kawnice, dnia 24 kwietnia 2014 roku
Tego roku w dniu 19 kwietnia, podczas honorowej straży przy Grobie Pana Jezusa
w Kawnickim Sanktuarium zaciągnęli wartę nasi druhowie, a wśród nich najmłodsi
kandydaci na dobrego strażaka Bartek i Kacper Majewscy. Wiceprezes Andrzej
Bartczak z dumą prowadził ich na wyznaczony posterunek w kościele, gdzie godnie
wypełniali swój obowiązek.
Dnia 21 kwietnia w drugi dzień świąt liczna grupa naszych strażaków w zwartym
szeregu i przy dźwiękach marsza wykonanego przez naszą orkiestrę udała się do
miejscowego kościoła na Mszę Świętą odprawianą w intencji wszystkich strażaków.
Kawnice, dnia 6 maja 2014 roku
W tym roku na dzień 4 maja zaplanowano gminne obchody patrona strażaków Św.
Floriana w Kawnicach. Na Mszy Świętej celebrowanej przez proboszcza Piotra
Ziółkowskiego i księdza seniora Stanisława Kanafę zebrały się poczty sztandarowe
10-ciu jednostek i spora grupa druhów strażaków z władzami zarządu gminnego
i burmistrzem Piotrem Nowickim. Po zakończeniu liturgii przemaszerowano pod
pomnik Św. Floriana, gdzie uhonorowano zasłużonych druhów odznaczeniami
i orderami resortowymi. Zakończenie nastąpiło na boisku przykościelnym, gdzie
wszyscy uczestnicy otrzymali pyszną grochówkę, wykonaną przez firmę Andrzeja
i Wiesława Bartczaków. Pomagały przy wydawaniu druhny naszej jednostki Barbara
Podlesińska, Urszula Ławniczak, Zofia Sędziak i żona sołtysa Danuta Modelska.
Kawnice, dnia 8 maja 2014 roku
W dniach 5, 6 i 7 maja grupy miejscowych przedszkolaków i dzieci ze świetlicy Szkoły
Podstawowej w Kawnicach w obecności opiekunów odwiedzili naszą remizę
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strażacką. Druh Jan Sędziak i druh Andrzej Bartczak opowiadali o służbie strażaka
i pokazywali sprzęt strażacki, w jaki tutejsza jednostka jest wyposażona. Dzieciaki
ochoczo zakładali hełmy na głowę, wprawiały w ruch ręczną syrenę, a największą
frajdą było zasiadanie za kierownicą samochodu bojowego. Były podziękowania
i własnoręcznie wykonane rysunki o tematyce strażackiej, przekazane na ręce druha
Jana, natomiast strażacy poczęstowali gości słodyczami.
Kawnice, dnia 14 maja 2014 roku
Dnia 11 maja w Koninie zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka, na które
została zaproszona nasza jednostka za sztandarem i orkiestrą dętą. Przemarsz odbył
się z placu strażackiego przy ul. Bankowej do kościoła Farnego na Mszę Świętą
w intencji strażaków, a następnie na Plac Wolności, gdzie odbyła się część oficjalna
z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom. Część pokazowa
i artystyczna odbywała się na bulwarach nadwarciańskich, gdzie nasza jednostka
demonstrowała pracę naszej zabytkowej ręcznej sikawki z 1940 roku.
Kawnice, dnia 4 czerwca 2014 roku
Już VII Bieg Kawnicki ruszył drogami naszej okolicy na dystansie 3,5 kilometra
w dniu 1 czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Zgłoszonych 56
uczestników podzielono na 4 grupy, a wyniki przedstawiają się następująco:
Grupa A zwyciężył Łukasz Aniszewski z czasem

18,14 min;

B

Norbert Busse

15,11 min;

C

Aleksandra Adamczyk

16,10 min;

D

Rafał Siupa

12,35 min.

Ofiarni jak zwykle sponsorzy zapewnili nagrody i upominki dla większości
uczestników.
Po zakończeniu biegu jak przystało na 1 czerwca zorganizowano dla wszystkich dzieci
Dzień Dziecka. Były słodycze napoje oraz wiele atrakcji i wyśmienitej zabawy.
Zorganizowano nieodpłatnie dmuchane zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową i wiele
konkursów z nagrodami. Na zakończenie OSP z Konina Chorznia zademonstrowała
akcję gaszenia płonącego samochodu.
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Kawnice, dnia 21 czerwca 2014 roku
Liczna, stała grupa druhów strażaków z OSP Kawnice, Rosochy i Kraśnicy w dniu
19.06.2014 roku zgłosiła się przed remizą strażacką w Kawnicach by przygotować
Ołtarz Polowy w święto Bożego Ciała. Prace nadzorował tradycyjnie Stanisław
Sztamblewski z Kraśnicy, miejscowy artysta. Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy
i w szybkim tempie powstał piękny z symbolikami strażackimi Polowy Ołtarz, przy
którym ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski na zakończenie procesji pobłogosławił
cztery strony świata Najświętszym Sakramentem.
Kawnice, dnia 25 czerwca 2014 roku
Na dzień 22.06.2014 roku na godzinę 13-tą zaplanowano w działaniach straży
gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach brało udział 20 drużyn z 9
jednostek golińskiej gminy. Nasza jednostka podeszła do zawodów bardzo
odpowiedzialnie. Przygotowała trzy sekcje sportowo-pożarnicze do rywalizacji
w kategoriach:
1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt, która w swej kategorii zajęła III
miejsce.
2. Grupa C seniorki w swej kategorii zajęły II miejsce.
3. Grupa A seniorzy w swej kategorii zajęli IV miejsce.
Prezes Mariusz Majewski i wiceprezes Andrzej Bartczak serdecznie podziękowali
uczestniczącym w zawodach druhnom i druhom, oraz naczelnikowi Radosławowi
Madelskiemu za przygotowanie i wyniki w zawodach.
Kawnice, dnia 12 sierpnia 2014 roku
Już siódmy raz OSP w Starym Mieście, wspólnie z okolicznymi Zarządami Gminnymi
Ochotniczych

Straży

Pożarnych,

zorganizowały

dla

Młodzieżowych

Drużyn

Pożarniczych Międzynarodowy Obóz Przetrwania. Po raz pierwszy był to Obóz
wędrowny i odbywał się w dniach 6-10 sierpnia. Otwarcie nastąpiło na placu przed
remizą OSP w Żychlinie i dalej drogami naszego powiatu by zakończyć wspaniałą
przygodę w Spławiu. Łącznie przemaszerowano 43 kilometry, zatrzymując się na
przeprowadzenie licznych zawodów sprawnościowych, pokazów ratowniczych czy
uczestniczyć w zorganizowanej dyskotece. Nasza jednostka gościła około 170
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osobową grupę uczestników Obozu na kolacji i śniadaniu w ostatnim dniu wędrówki.
Uczestnikami były drużyny z powiatu konińskiego, tureckiego, z gminy Godów ze
Śląska, Niemiec z Mittenwalden oraz drużyna młodzieży z Ukrainy. Komendantem
obozu był druh Ireneusz Ćwiek Przewodniczący Komisji do spraw Młodzieży przy
Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Z naszej jednostki uczestniczkami były:
1. Martyna Andrzejak
2. Aleksandra Janisz
3. Wiktoria Waleriańczyk
4. Natalia Wesołek
Opiekunami z OSP Kawnice były:
1. Zuzanna Michalak
2. Agnieszka Ceglewska
3. Dominika Andrzejak
W organizacji przebiegu obozu pomagali:
1. Mariusz Majewski
2. Andrzej Bartczak
3. Hubert Podlesiński
4. Jarosław Sito
5. Karol Michalak
6. Radosław Modelski
7. Wiesław Podlesiński
Posiłki przygotowały i wydały uczestnikom:
1. Urszula Ławniczak
2. Barbara Podlesińska
3. Irena Stachurska
4. Stefania Antkowiak
5. Zofia Sędziak
6. Danuta Modelska
Kawnice, dnia 27 sierpnia 2014 roku
Tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbyły się dnia 24 sierpnia w Kraśnicy.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 15-ej przemarszem barwnego korowodu rolników
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z wykonanymi wińcami dożynkowymi, przybranymi maszynami rolniczymi i liczną
grupą sympatyków rolnictwa oraz władzami naszego regionu z burmistrzem Piotrem
Nowickim. Wśród korowodu nie zabrakło pocztów sztandarowych z poszczególnych
jednostek OSP, oraz orkiestry dętej z naszej jednostki pod batutą Zbigniewa
Żarczyńskiego. Dziękczynną Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski,
który razem z burmistrzem podzielił tegoroczny chleb dożynkowy. Oprawę muzyczną
w czasie liturgii prowadził zespół muzyczny, działający przy OSP Kawnice, w składzie
Wojciech Grzechowiak, Waldemar Michalak, Jan Sędziak śpiew, a przygrywał im Artur
Marzec. Zespół dał również kilkunastominutowy koncert z utworami ludowymi
i współczesnymi. Za występ otrzymali gromkie brawa i prośbę o BIS, co niezwłocznie
uczynili.
Kawnice, dnia 4 września 2014 roku
W okresie od 24 czerwca do 30 sierpnia przeprowadzono generalny remont garażu
samochodu bojowego w naszej remizie strażackiej. Dotychczasowe pomieszczenie
było w tragicznym stanie technicznym. Brak ogrzewania i nieszczelna brama
wjazdowa mogło spowodować zniszczenie samochodu bojowego podczas zbliżającej
się zimy. Do prac społecznych przy remoncie zgłosiło się wielu druhów strażaków
z naszej jednostki. Najbardziej zaangażowani byli druhowie Mariusz Majewski, Hubert
Podlesiński, Jarosław Sito, Dominik Sito, Jarosław Wawrzyniak, Jan Sędziak i wielu,
wielu innych oddanych druhów i niezrzeszonych sympatyków naszej jednostki.
Całością prac kierował prezes Mariusz Majewski, przydzielając prace poszczególnym
osobom. W szczególny sposób wspierał i pomagał podczas wszystkich prac
wiceprezes Andrzej Bartczak, dostarczając napoje i wędlinę by pracujący mieli siłę do
dalszej pracy. Dotychczasowe jednostanowiskowe pomieszczenie zmieniło się
w dwustanowiskowe, zamykane nowoczesnymi i szczelnymi bramami. Na zewnątrz
uaktualniono logo z rokiem powstania jednostki, podświetlając automatycznie
zapalającym się światłem po zmierzchu. Nie sposób wymienić całego zakresu prac,
jaki został wykonany, jednym słowem powstał garaż na miarę XXI wieku.
Korzystając z obecności na dorocznym odpuście w Kawnicach Ks. Bp. Krzysztofa
Wętkowskiego, wikariusza generalnego diecezji gnieźnieńskiej, w dniu 31 września
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poproszono go o poświęcenie nowo wyremontowanego garażu. Ksiądz biskup chętnie
przybył i dokonał poświecenia, życząc druhom bezpiecznej i ofiarnej służby.
Zwieńczeniem całego remontu było zainstalowanie stałego monitoringu garażu
i placu przed i za remizą. Ofiarni sponsorzy zakupili urządzenia, a uruchomienia
instalacji dokonał Pan Jacek Papis ze swoimi uczniami Zespołu Szkół Górniczych
z Konina w ramach praktyk zawodowych.
Kawnice, dnia 29 października 2014 roku
Na dzień 25.10.2014 roku zaplanowano Manewry gminne Ochotniczych Straży
Pożarnych naszego regionu. Jednym z wielu miejsc przeprowadzenia tego szkolenia
była lokalizacja na terenie Kawnic. Zaplanowano akcje ratunkową po wypadku
drogowym samochodu osobowego. Zainscenizowano groźny wypadek z udziałem
dwóch poszkodowanych, gdzie jednym z nich był druh Hieronim Janas. Szybko
przybyły powiadomione centralnie jednostki strażackie by udzielić fachowej pomocy
poszkodowanym w wypadku. Służby medyczne zajęły się osobami poszkodowanymi,
a służby techniczne wydostaniem poszkodowanych z pojazdu i gaszeniem
zapalonego wraku samochodu. Całej operacji przyglądało się szkoleniowo wielu
druhów strażaków okolicznych jednostek, oraz prezes zarządu gminnego OSP
Mirosław

Durczyński

i

burmistrz

Tadeusz

Nowicki.

Na

podsumowaniu

przeprowadzonych Manewrów pozytywnie oceniono działanie poszczególnych sekcji
w zainscenizowanym zdarzeniu drogowym.
Kawnice, dnia 5 listopada 2014 roku
Zarząd OSP Kawnice na ostatnim posiedzeniu zobowiązał druhów Mariusza
Majewskiego, Andrzeja Bartczaka, Jana Sędziaka, Hieronima Janasa, Leszka
Słowińskiego, Pawła Kinalskiego i Huberta Podlesińskiego, by w imieniu całej
jednostki zapalili tradycyjny znicz pamięci na grobach zasłużonych strażaków naszej
jednostki.
Udali się więc dnia 31 października by oddać hołd tym, co ofiarnie pracowali dla
dobra naszej jednostki, a teraz śpią w pokoju.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!!
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Kawnice, dnia 14 listopada 2014 roku
W naszej małej Ojczyźnie nie zapominamy o Narodowym Święcie Niepodległości.
Z tego tytułu OSP Kawnice przygotowało okazałą uroczystość.
W dniu 11 listopada 2014 roku w Kawnicach odbyły się obchody Narodowego Święta
Niepodległości, podczas których uczczona została pamięć wszystkich tych, dzięki
którym nasza ojczyzna - Polska, odzyskała niepodległość.
Gospodarzem obchodów był Burmistrz Goliny oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Kawnicach. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14:45 przemarszem spod remizy
OSP Kawnice pocztów sztandarowych jednostek OSP, strażaków oraz gości do
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, w którym o godzinie 15:00
rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Narodu, której przewodniczył
ks. proboszcz Piotr Ziółkowski. Na czele przemarszu nie mogło oczywiście zabraknąć
naszej Orkiestry Dętej OSP Kawnice pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego, która
uświetniła również przebieg Mszy Świętej oraz późniejsze obchody przy pomniku.
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na skwerek pod pomnik Zasłużonych Dla Ziemi
Kawnickiej. Po odegraniu "Roty" przez orkiestrę został odczytany Apel Poległych.
Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem Zasłużonych Dla
Ziemi Kawnickiej przez delegację w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kawnicach - pani Halina Warzychowska, Sołtys Sołectwa Kawnice - pan Jerzy
Modelski, przedstawiciel Zarządu OSP Kawnice - druh Wiesław Podlesiński. Po
złożeniu kwiatów pod pomnikiem został odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego, skierowany do Organizatorów i Uczestników
akcji zasadzenia Dębu Wolności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawnicach. Po
odczytaniu listu o zasadzenie Dębu Wolności zostali poproszeni: Burmistrz Goliny pan Tadeusz, Piotr Nowicki, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach - druh
Mariusz Majewski, Proboszcz Parafii Kawnice - ks. Piotr Ziółkowski. Dąb Wolności,
aby rósł po wsze czasy i przypominał o tym, jak trudna była walka o naszą
niepodległość, został podlany przez trójkę najmłodszych przedstawicieli społeczności
kawnickiej. Na zakończenie obchodów przy pomniku orkiestra odegrała pieśń
I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego pt. "My,
Pierwsza Brygada".
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Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych jednostek OSP uczestnicy obchodów udali
się do remizy OSP Kawnice na Wieczornicę, spektakl przygotowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Kawnicach, obrazujący dzieje naszej ojczyzny na przełomie
wieków, od utraty niepodległości po jej odzyskanie. Występ zachwycił wszystkich
oglądających, o czym mogły świadczyć owacje na stojąco. Patrząc na młodych
aktorów tego spektaklu, ich zaangażowanie w występ, znajomość historii, można
mieć nadzieję, że najmłodsze pokolenia również będą pamiętać o naszych
bohaterach, walczących o wolność i niepodległość na przestrzeni wieków, że pamięć
o nich nigdy nie zaginie.
Apel Poległych.
Mieszkańcy Kawnic! Samorządowcy! Młodzieży! Strażacy!
11 listopada to dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowanej
Ojczyzny, to dzień, w którym Naród powstał z kolan, to dzień powrotu nadziei
Polaków. Na ten dzień czekały pokolenia. Na ten dzień czekali nasi pradziadowie
nieustannie, ze łzami w oczach, modląc się do Boga „Ojczyznę wolną racz nam
wrócić Panie". To, co wydawało się niemożliwe - stało się. Przyszła nagle. Pełna
nadziei. Pełna wiary. Wolna. Niepodległa POLSKA!
Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas
szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych
zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że
pamiętamy.
My Strażacy, także zapaliliśmy znicze na grobach naszych zmarłych druhów, których
już niema wśród nas. Pamiętamy i nigdy o was nie zapomnimy, bo jak powiedział
Józef Piłsudzki - Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
Dlatego stajemy w dzisiejsze Święto Niepodległości do uroczystego Apelu Pamięci,
aby oddać hołd znanemu i bezimiennemu Żołnierzowi Polskiemu, broniącemu granic
i walczącemu o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Chylimy dzisiaj
także czoła przed wszystkimi zasłużonymi dla naszej małej ojczyzny – Kawnic.
Po każdym wezwaniu „Stańcie do apelu” wszyscy razem powtarzamy głośno
i wyraźnie „Chwała bohaterom”.
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Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią
i wdzięcznością dla Tych, którzy spełniając swój wielki oraz święty obowiązek wobec
Ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu najświętszy dar – własną krew i życie.
Do Was wołam!
Wojowie i rycerze Piastów spod Cedyni i Płowców.
Rycerze grunwaldzkiej viktorii.
Husarze spod Kircholmu i Chocimia, salwatorzy Europy spod Wiednia.
Mężni obrońcy Ojczyzny spod Zielenic i Dubienki.
Legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego, przelewający krew na polach Europy „za
wolność waszą i naszą”.
Legioniści marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii i Korpusów
Polskich w Rosji, wykuwający „drogę do niepodległej Polski”.
Waleczni twórcy wiekopomnego zwycięstwa z 1920 roku.
Synowie Pułków, kadeci, harcerze i młodzieży akademicka.
Bohaterscy żołnierze września 1939 roku i wszystkich frontów II wojny światowej.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Do Was wołam bracia marynarze i rycerze przestworzy!
Wy, którzy w bitwach i w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę
polskiej bandery i szachownicy.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Do Was wołam!
Żołnierze powstańczych zrywów, dzięki którym świadomość niepodległej Ojczyzny
przetrwała czasy zniewolenia.
Żołnierze powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.
Powstańcy wielkopolscy i śląscy.
Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i powstania warszawskiego oraz żołnierze
polskich oddziałów partyzanckich z okresu II wojny światowej.
Żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
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Wzywam wszystkich żołnierzy!
Wy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełniliście służbę w misjach
pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych w różnych regionach świata i oddaliście
swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Rodacy!
Niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły Żołnierzy
Rzeczypospolitej oraz Pomniki postawione ku ich czci będą świadectwem dziedzictwa
tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości, a oddana im przez
nas cześć będzie pokłonem Naszej Ojczyźnie.
Cześć ich pamięci!
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
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Kawnice, dnia 14 stycznia 2015 roku
Do wyremontowanego niedawno garażu brakowało nam samochodu osobowego,
który planowaliśmy zakupić w miarę posiadanych środków. Udało się pozyskać
używany, 9-cio osobowy samochód marki OPEL MAVANO z konińskiego salonu
Domcar. Samochód posłuży nam do prowadzenia działań operacyjnych, jak również
do przemieszczania większych grup druhów strażaków, czy transportu orkiestry dętej
na planowane występy.
Kawnice, dnia 29 stycznia 2015 roku
W dniu 24 stycznia 2015 roku ruszył z kopyta Strażacki Bal Karnawałowy
zorganizowany przez druhów strażaków naszej jednostki. Częścią organizacyjną zajęli
się Mariusz Majewski i Paweł Kinalski. Bal rozpoczął się o godzinie 20:00 i trwał do
wczesnych godzin rannych. Do tańca przygrywał znany nam z ubiegłego roku zespół
muzyczny GREEN, a w kuchni i na sali krzątały się Panie pod dyrekcją Arlety
Perlińskiej. W szatni, zabezpieczeniem odzieży bawiących się gości, zajęli się Andrzej
Bartczak i Hubert Podlesiński. 110-cio osobowa grupa sympatyków dobrej zabawy
bawiła się wesoło na parkiecie, co pokazują zamieszczone fotki z opisywanego Balu.
Kawnice, dnia 10 lutego 2015 roku
Zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za 2014 rok odbyło się w dniu 31.01.2015
roku. Większość członków naszej jednostki przybyła i wysłuchała obszernych
sprawozdań za rok ubiegły i plany działania na najbliższy rok. Naszym obradom
przysłuchiwali

się

zaproszeni

goście,

nowy

Burmistrz

Mirosław

Durczyński,

Przewodnicząca Miejskiej Rady Urszula Furmaniak, Komendant Gminny Marek
Pilarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Halina Warzychowska i mecenas Maciej
Chojnacki. Zebranie prowadziła druhna Beata Kwitowska, a protokółował Jan
Sędziak.

W

czasie

zebrania

Prezes

Mariusz

Majewski

przekazał

serdeczne

podziękowania w formie pisemnej długoletniemu i ofiarnemu sponsorowi naszej
jednostki Panu Karolowi Kwitowskiemu. Zostały wręczone również resortowe
odznaczenia zasłużonym druhnom i druhom. Kulminacyjnym wydarzeniem było
ślubowanie kandydatek na strażaka przy sztandarze naszej jednostki. Na zakończenie
Prezes zaprosił wszystkich zebranych na wspólną kolację.
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Kawnice, dnia 12 lutego 2015 roku
Na niedzielę dnia 8 lutego na godzinę 15-tą zaproszono do naszej remizy
najmłodszych mieszkańców na tradycyjną CHOINKĘ. Przybyło około sześćdziesięcioro
dzieciaków z opiekunami. Ofiarni jak zwykle sponsorzy pozwolili zabezpieczyć dla
najmłodszych choinkowe prezenty, a dla opiekunów ciepłą kawę i herbatę z ciastem
i słodyczami. Całość prowadziła profesjonalna animatorka Pani Justyna Wysocka,
której pomagali umundurowani druhowie strażacy.
Kawnice, dnia 10 marca 2015 roku
W sobotę dnia 07.03.2015 roku druhowie strażacy i sołtys Jerzy Modelski zaprosili
płeć piękną naszego sołectwa do remizy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przybyło
około 110 Pań, które siadły wygodnie przy stołach zastawionych ciastem, słodyczami,
owocami, kawą i herbata, by uczestniczyć w komediowym spektaklu teatralnym
zaprezentowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kawnicach. W dalszej
części wystąpił zespół Pasja ze swoim repertuarem, a na zakończenie kapela
muzyczna kierowana przez kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego. W bocznej nawie
sali ustawiono stoisko do prezentacji nowości kosmetycznych firmy AVON i stoisko
Szkoły Podstawowej z wykonanymi przez siebie wielkanocnymi stroikami. Panie
mogły zakupić w systemie loteryjnym prezentowane artykuły. Całe spotkanie trwało
około trzech godzin i przyniosło wiele radości przybyłym Paniom.
Kawnice, dnia 24 marca 2015 roku
Coraz częściej nasza remiza rozbrzmiewa spotkaniami z dziedziny kultury.
Zaproszono do nas muzyka Zhenie Urich, który zaprezentował wiele utworów
w języku rosyjskim przygrywając sobie na gitarze i harmonijce ustnej. Przybyło wielu
chętnych by wysłuchać koncertu w naszej sali. Przyjechali autokarem melomani
z Goliny z Burmistrzem Mirosławem Durczyńskim i Dyrektorem Biblioteki panią
Żanettą Matlewską oraz wielu innych z okolicznych miejscowości. Koncert trwał około
90 minut i przyniósł wiele radości rozbawionej publiczności.
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Kawnice, dnia 10 kwietnia 2015 roku
Już wieloletnią tradycją naszej jednostki jest fakt uczestniczenia w Wielkim Tygodniu
poprzedzającym Święta Wielkanocne prowadząc honorową straż przy Grobie Pana
Jezusa w kawnickim Sanktuarium i organizując tradycyjne ognisko w Wielką Sobotę
podczas liturgii. Na Mszy Świętej Rezurekcyjnej nasi druhowie strażacy i orkiestra
dęta czynnie włączyli się w przeprowadzenie okazałej uroczystości w uzgodnieniu
z proboszczem Piotrem Ziółkowskim. Jak co roku drugi dzień świąt rezerwujemy dla
członków OSP Kawnice. Na Mszy Świętej o godzinie 10-ej spotykamy się
w miejscowym kościele, gdzie ksiądz proboszcz odprawił liturgię w intencji żyjących
i zmarłych członków OSP Kawnice oraz ich rodzin. Wspólnie z nami w modlitwie
uczestniczyli

burmistrz

Mirosław

Durczyński

i

przewodnicząca

rady

Urszula

Furmaniak. Po zakończeniu liturgii przy dźwiękach marsza wykonanego przez
kawnicką orkiestrę pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego przemaszerowaliśmy pod
remizę, gdzie prezes Hubert Podlesiński podziękował wszystkim zebranym za udział
i życzył radosnych Świąt.
Kawnice, dnia 9 maja 2015 roku
Dnia 7 maja 2015 roku przybyły do naszej remizy strażackiej dzieci z miejscowego
przedszkola "Baśniowy Dworek". Prezes Hubert Podlesiński serdecznie powitał dzieci
i ich opiekunów w skromnych progach naszej remizy. Następnie druh Jan Sędziak
opowiedział dzieciom o służbie strażaków i zapoznał ich ze sprzętem, jakim
dysponuje miejscowa jednostka. Dzieci chętnie przymierzały hełmy, obserwowały
sprzęt bojowy oraz siadały na siedzeniach w samochodach strażackich. Bardzo
zaskakującym, a zarazem interesującym dla dzieci, był pokaz gaszenia pożaru przez
druhów strażaków wodą podaną z samochodu bojowego. Na zakończenie dzieci
przekazały Prezesowi wykonaną przez siebie laurkę okolicznościową i życzyły
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka. Druhowie Wiesław Podlesiński i Jerzy
Modelski w imieniu wszystkich strażaków poczęstowali przybyłe dzieci słodyczami, co
zostało przyjęte gromkimi brawami dzieci.
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Kawnice, dnia 12 maja 2015 roku
Obchody Dnia Strażaka rozpoczęliśmy dnia 03.05.2015 roku wyjazdem Stanisława
Michalaka, Hieronima Janasa i Jana Sędziaka ze sztandarem oraz Prezesa
i Naczelnika na uroczystości gminne do Goliny. Zbiórka wszystkich pododdziałów
odbyła się pod remizą OSP Golina i dalej w szyku zwartym przy dźwiękach marsza
wykonanego przez orkiestrę dęta działającą przy OSP Golina ruszyliśmy do
miejscowego kościoła na Mszę Święta odprawianą w intencji strażaków. Po liturgii
pojechaliśmy

do

miejscowości

Przyjma,

gdzie

w

tamtejszej

remizie

OSP

przygotowano wspólny posiłek dla wszystkich biorących udział w uroczystości.
Obchody Dnia Strażaka w Kawnicach zorganizowano dnia 04.05.2015 roku w dzień
patrona Św. Floriana. Na Mszy Świętej o godzinie 18-ej odprawianej przez
proboszcza Piotra Ziółkowskiego zebrali się strażacy z OSP Kraśnica, OSP Rosocha
i OSP Kawnice. Po wspólnej modlitwie przemaszerowaliśmy pod pomnik Św. Floriana,
gdzie przedstawiciele poszczególnych jednostek złożyli wspólny bukiet kwiatów.
Następnie przemaszerowaliśmy pod remizę OSP Kawnice, gdzie Prezes zaprosił
wszystkich uczestniczących w obchodach na wspólny posiłek.
Zakończenie obchodów Dnia Strażaka odbyło się w Rychwale zorganizowane przez
władze powiatowe OSP. Udała się również tam nasza jednostka ze sztandarem
i zabytkowym wozem strażackim oraz ręczną starowieczną pompą. Zebrany na rynku
orszak wyruszył o 14-ej do miejscowego kościoła na zaplanowaną w intencji
strażaków liturgię. Po Mszy Świętej przemaszerowaliśmy ulicami przy dźwiękach
marsza wykonanego przez orkiestrę z OSP Rychwał na stadion sportowy. Tam
przekazano nam wiele życzeń od różnych przedstawicieli władz strażackich,
samorządowych i państwowych. Było wiele odznaczeń resortowych, państwowych
i regionalnych dla zasłużonych strażaków powiatu konińskiego. Na zakończenie
zaserwowano nam grochówkę przygotowaną w kuchni polowej.
Kawnice, dnia 2 czerwca 2015 roku
W dniu 30 maja 2015 roku (niedziela) na godzinę 15-tą zaproszono okolicznych
mieszkańców na doroczny Bieg Kawnicki i obchody Dnia Dziecka. Zapisało się wielu
chętnych na pokonanie 3,5 km odcinka trasy. Ustalono cztery grupy, w których
nastąpiło współzawodnictwo na ustalonej i zabezpieczonej trasie. W kategorii
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najmłodszych do lat 7-iu zwyciężyła Natalia Aniszewska na dystansie od Państwa
Laskowskich do wyznaczonej mety, a w kategorii seniorów Marcin Podlasiński.
Zmienił się prymat zwycięstw Rafała Siupy, który w tym biegu uplasował się poza
podium. Były dyplomy i nagrody które wręczali burmistrz Mirosław Durczyński
i przewodnicząca miejskiej rady Urszula Furmaniak.
Na boisku przykościelnym w porozumieniu z proboszczem Piotrem Ziółkowskim
przygotowano wiele atrakcji dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Były
dmuchańce, zjeżdżalnie, trampolina, pokaz walk wschodnich, mecz piłkarski
pomiędzy drużyna Mistrzyń Województwa Wielkopolskiego ze Szkoły Podstawowej
w Kawnicach, a drużyną seniorów ubranych w przedziwne stroje. Na zakończenie
OSP Chorzeń zaprezentowała akcję niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku
drogowym. Było wiele radości i nauki dla zebranych licznie dorosłych i dzieci.
Kawnice, dnia 8 czerwca 2015 roku
W bieżącym roku Święto Bożego Ciała przypadło w dniu 4 czerwca. Jak co roku
druhowie naszej parafii przybyli by przygotować Ołtarz Polowy przy kawnickiej
remizie strażackiej. Przygotowano nowy stelaż metalowy, ponieważ po remoncie
garażu

zmieniły

się

możliwości

mocowania

konstrukcji.

Wspólnymi

siłami

przygotowano w 1,5 godziny piękny Ołtarz Polowy na chwałę Bożą i radość
uczestniczących w procesji parafian. Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła całemu
orszakowi procesyjnemu, w którym uczestniczyła nasza orkiestra dęta pod batutą
Zbigniewa Żarczyńskiego i sztandar jednostki niesiony przez druha Stanisława
Michalaka, a towarzyszyli mu druh Andrzej Bartczak i Mirosław Mazurek.
Kawnice, dnia 25 sierpnia 2015 roku
Dnia 23 sierpnia odbyły się Dożynki parafialne w naszym kawnickim Sanktuarium. Na
Mszy Świętej celebrowanej przez proboszcza Piotra Ziółkowskiego poświęcono
okazałe wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne wioski. Wieniec z Kawnic
wykonała grupa Pań pod przewodnictwem sołtysa Jerzego Modelskiego. Po
zakończeniu liturgii ksiądz proboszcz częstował wszystkich zebranych chlebem
upieczonym z tegorocznych zbiorów i zaprosił do ustawionych stolików, na których
znajdował się chleb i pyszny smalec, a w okazałej beczce kiszone ogórki
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przygotowane przez samego proboszcza. Znakomity smalec ze skwarkami zrobił druh
Andrzej Bartczak. Podczas dożynkowej biesiady przed kościołem przygrywała kapela
muzyczna prowadzona przez kapelmistrza naszej orkiestry Zbigniewa Żarczyńskiego.
Zebrani licznie parafianie zajadali smaczne jadło i wypowiadali się pozytywnie o tego
typu świętowaniu.
Kawnice, dnia 3 września 2015 roku
W niedzielę dnia 30 sierpnia obchodziliśmy uroczystość odpustową w kawnickim
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Druhowie naszej jednostki czynnie uczestniczyli
w liturgii Mszy Świętej o godzinie 12-ej niosąc podczas procesji obraz Matki Bożej
Pocieszenia wspólnie z druhami z OSP Rosochy. Naszą jednostkę reprezentował druh
Jarosław Wawrzyniak. Również nasza orkiestra pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego
przygotowała oprawę muzyczną w czasie liturgii, której przewodniczył ksiądz Marek
Chmielewski - Inspektor Inspektorii Św. Wojciecha w Pile. Nie zabrakło również
pocztów sztandarowych z jednostek naszej parafii uczestniczących w całej
uroczystości. Nasza jednostkę reprezentowali druh Stanisław Michalak, a towarzyszyli
mu druhowie Leszek Słowiński i Mirosław Mazurek.
Po ceremonii świętowania liturgicznego ksiądz proboszcz zaprosił swoich gości na
wspólny obiad odpustowy do naszej remizy strażackiej.
Kawnice, dnia 22 września 2015 roku
Kolejny rajd rowerowy pod nazwą ”VIII Konińska Masa Rowerzystów” ruszył drogami
naszego

powiatu.

w przygotowanie
samochody

Zaproszono
i

bojowe

naszą

jednostkę

do

włączenia

przeprowadzenie

wspomnianego

naszej

by zabezpieczały

jednostki

rajdu.
czoło

się

aktywnie

Zadysponowano
i

tyły

licznie

uczestniczących w rajdzie rowerzystów. Prezes Hubert Podlesiński odrestaurował
stylowy rower strażacki, na którym rajd przemierzał druh Mariusz Majewski ubrany
w wiekowy strój strażaka. Półmetek rajdu znajdował się na placu OSP Rosocha, gdzie
uczestnicy otrzymali posiłek i uczestniczyli w wesołym pikniku. Cały rajd liczył 31 km
i rozpoczął się w Koninie na Placu Wolności, a zakończył się przy dworcu kolejowym
w Koninie.

57

Kawnice, dnia 30 września 2015 roku
Burmistrz Mirosław Durczyński w towarzystwie pracowników Urzędu i przedstawicieli
zaprzyjaźnionego miasta z Niemiec odwiedzili naszą jednostkę w dniu 26 września.
Goście z Niemiec byli bardzo zainteresowani działalnością naszej Jednostki. Prezes
Hubert Podlesiński i naczelnik Andrzej Bartczak przekazali gościom interesujące ich
zagadnienia z dziedziny naszej działalności. Z podziwem patrzyli na stan naszej
remizy i zabezpieczenie w sprzęt bojowy naszej jednostki.
Kawnice, dnia 30 października 2015 roku
Zgodnie planem działania na 2015 rok uczestniczyliśmy dnia 28 października
w przeprowadzeniu zaplanowanej ewakuacji dzieci i osób dorosłych ze Szkoły
Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Kawnicach po zaaranżowanym pożarze
w budynku. Całą akcję nadzorował Pan BHP-owiec opiekujący się tutejszą szkołą.
Przyglądał się uważnie i wyciągał wnioski na przyszłość by poprawić bezpieczniejszą
ewakuacje osób znajdujących się w szkole podczas zagrożenia pożarowego. Do tego
szkolenia zaproszono naszą jednostkę, gdzie udali się samochodem bojowym nasi
druhowie prezes Hubert Podlesiński, Hieronim Janas, Michał Modelski i Jan Sędziak.
Na zakończenie zademonstrowano prace motopompy podającej wodę z samochodu
bojowego, co wywołało wielki aplauz wśród uczniów.
Kawnice, dnia 3 listopada 2015 roku
W przeddzień Święta Zmarłych dnia 30 października udała się grupa druhów
strażaków w asyście prezesa Huberta Podlesińskiego i naczelnika Andrzeja Bartczaka
na miejscowy cmentarz grzebalny by oddać hołd zmarłym druhom strażakom
i zapalić tradycyjny znicz na grobach zasłużonych dla naszej jednostki. Udaliśmy się
również na lokalny cmentarz parafialny w Golinie by zaświecić lampkę na grobie
byłego prezesa Romana Żmudy. Oddanie hołdu zmarłym zakończyliśmy przed
pomnikiem na skwerku „KU CZCI POLEGLYCH I ZASŁUŻONYCH ZIEMI KAWNICKIEJ”
zapalając przygotowane znicze.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!!!.
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Kawnice, dnia 16 listopada 2015 roku
Mszą Świętą dnia 11 listopada rozpoczęliśmy świętowanie Narodowego Dnia
Niepodległości w kawnickim Sanktuarium. Przybyły poczty sztandarowe jednostek
strażackich z naszej parafii i wielu druhów strażaków oraz samorządowcy gminni
i parafianie, którzy modlitwą dziękowali Bogu za wolną Ojczyznę. Po zakończeniu
liturgii przemaszerowaliśmy, przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę
z OSP Kawnice, pod pomnik na skwerku. Tam Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kawnicach - pani Halina Warzychowska, Sołtys Sołectwa Kawnice - pan Jerzy
Modelski, Proboszcz Parafii Kawnice ks. Piotr Ziółkowski oraz delegacja samorządu
w składzie: Burmistrz Goliny - pan Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Golinie - pani Urszula Furmaniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Golinie - pan Mariusz Majewski złożyli wiązanki kwiatów. Zakończenie świętowania
odbyło się w remizie strażackiej, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawnicach
przedstawili

okolicznościową

Wieczornicę

pt.

„Pociąg

Do

Wolności”.

Za

przedstawienie dziejów ojczyzny, od utraty niepodległości do jej odzyskania,
uczniowie otrzymali gromkie brawa. Strażacy z Kawnic przygotowali dla artystów
i zebranych gości ciasto, słodycze, owoce oraz zimne i gorące napoje na tzw.
Szwedzkim Stole.
Kawnice, dnia 3 grudnia 2015 roku
Dnia 28 listopada przybyła do Kawnic Kompania Honorowa 33 Bazy Lotnictwa
Transportowego z Powidza z dowództwem i Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej by
wspólnie świętować obchody Dnia Podchorążego i 185 rocznicę Powstania
Listopadowego. Mszę Świętą na placu koronacyjnym odprawił ksiądz proboszcz Piotr
Ziółkowski,

a

po

jej

zakończeniu

wyróżniono

stosownymi

odznaczeniami

i upominkami zasłużonych Ułanów i osoby z nimi współpracujące. Następnie
przemaszerowano pod pomnik na skwerku, gdzie odczytano Apel Poległych, złożono
wiązanki kwiatów i zapalono tradycyjne znicze przez poszczególne organizacje
wojskowe, samorządowe i lokalne. Uczestniczący w uroczystości wyjechali bryczkami
zaprzężonymi w konie i Ułani na koniach do pobliskiego Bieniszewa by przy
leśniczówce podsumować mijający rok spożywając wspólny posiłek. Zakończenie
całej uroczystości odbyło się w remizie OSP Kawnice na wspólnej biesiadzie, gdzie

59

dowódca Szwadronu Kawalerii Maciej Chojnacki podziękował zebranym za wspólne
świętowanie.
Kawnice, dnia 21 grudnia 2015 roku
Z inicjatywy burmistrza Mirosława Durczyńskiego nasza jednostka przygotowała
w dniu 16 grudnia wieczerzę wigilijną dla członków zarządów Ochotniczych Straży
Pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy Golina. Na to spotkanie zaproszono
przewodniczącą miejskiej rady panią Urszulę Furmaniak i radnego z okręgu
kawnickiego druha Mariusza Majewskiego oraz księdza proboszcza z Sanktuarium
w Kawnicach Piotra Ziółkowskiego i księdza proboszcza z parafii w Myśliborzu
Andrzeja Czubaszewskiego. Było wiele życzeń i przełamanie się tradycyjnym
opłatkiem oraz gromkim głosem odśpiewanie popularnej kolędy „Wśród Nocnej
Ciszy”. Następnie siedliśmy do wieczerzy przygotowanej przez panią Arletę Perlińską
i druhny z naszej jednostki. W nastroju wigilijnej kolacji prowadzono rozmowy
i wymianę doświadczeń na szczeblu poszczególnych jednostek OSP zgromadzonych
w kawnickiej remizie.
Kawnice, dnia 20 stycznia 2016 roku
Dnia 17 stycznia 2016 roku OSP Kawnice, wspólnie z sołtysem Jerzym Modelskim,
zorganizowali w godzinach popołudniowych tradycyjną choinkę noworoczną w naszej
remizie strażackiej. Przybyło wiele chętnych do zabawy dzieci ze swoimi opiekunami.
Profesjonalna animatorka pani Justyna Wysocka umiejętnie zaprosiła wszystkie
zgromadzone pociechy do wspólnej zabawy. Nie zabrakło słodkich prezentów pod
choinką dla zgromadzonych na sali dzieciaków. Również przygotowano ciepłą
herbatę, kawę, ciasto i owoce dla zebranych rodziców i opiekunów. W prowadzeniu
całej imprezy pomagali czynnie druhowie strażacy ubrani w galowe mundury.
Zabawa trwała około trzech godzin i przyniosła wiele radości tak dzieciom, jak i ich
opiekunom.
Kawnice, dnia 27 stycznia 2016 roku
Jest już stałą tradycją organizowania na początku roku balu strażackiego w naszej
remizie dla miłośników tańca i zabawy. Do zorganizowania takiego balu zostali
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powołani druhowie Hubert Podlesiński, Paweł Kinalski i Jan Sędziak. Zgłosiła się 96cio osobowa grupa pragnąca spędzić wesoło noc w godzinach od 20-tej dnia 23-go
do 5-tej rano dnia 24 stycznia 2016 roku. Stałą i sprawdzoną grupą muzyczną, która
zabawiała gości, był zespół GREEN z Konina. Corocznie korzystamy z tej grupy,
ponieważ mają uznanie wśród naszych gości bawiących się na parkiecie. Uznanie ma
również nasza kucharka pani Arleta Perlińska ze swoim stałym zespołem, który
przygotowuje smaczne jadło i profesjonalnie podaje do stołu. W szatni pracowali
niestrudzenie druhowie Andrzej Bartczak i Czesław Majewski. Większość gości
uczestniczących w Balu bawiło się do ostatnich dźwięków muzyki zespołu GREEN, co
świadczy o dobrze zorganizowanej zabawie i wspanialej atmosferze wśród zebranych
na sali w remizie OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 8 lutego 2016 roku
Zarząd naszej jednostki zwołał na dzień 5 lutego 2016 roku na godzinę 18:00 walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Kawnice. Przybyło około 60-cioro
druhen i druhów by wysłuchać obszernych sprawozdań i planów na bieżący rok.
Jednym z punktów porządku zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym
strażakom naszej jednostki, którego dokonali burmistrz Mirosław Durczyński,
komendant gminny druh Marek Pilarczyk oraz przewodnicząca miejskiej rady pani
Urszula Furmaniak. Kulminacyjnym punktem zebrania były wybory nowego składu
Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. Po sprawnie przeprowadzonych głosowaniach
nowy zarząd przedstawia się następująco:
 Hubert Podlesiński

Prezes Zarządu

 Andrzej Bartczak

Wiceprezes-Naczelnik

 Radosław Modelski

Wiceprezes

 Sebastian Podlasiński

Zastępca Naczelnika

 Wiesław Podlesiński

Skarbnik

 Jan Sędziak

Sekretarz-Kronikarz

 Czesław Majewski

Gospodarz

 Jerzy Modelski

Członek Zarządu

 Jarosław Wawrzyniak

Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujących druhów:
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 Hieronim Janas Przewodniczący Komisji
 Paweł Kinalski

Sekretarz Komisji

 Leszek Słowiński Członek Komisji
Wybrano również delegatów na zjazd gminny, którymi zostali druhowie Mariusz
Majewski i Hieronim Janas.
Na przedstawiciela do władz gminnych wybrano Huberta Podlesińskiego.
Po dokonanych wyborach zabrał głos burmistrz Mirosław Durczyńki, który
pogratulował nowemu Zarządowi, a komendant gminny Marek Pilarczyk życzył
owocnej i bezpiecznej służby. Przewodnicząca miejskiej rady pani Urszula Furmaniak
podziękowała za zaproszenie i życzyła samych sukcesów naszej jednostce pod
przewodnictwem nowego zarządu. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach pani
Halina Warzychowska wspomniała o dobrej dotychczasowej współpracy i jest pewna,
że jej nie zabraknie z nowym zarządem OSP Kawnice. Na zakończenie zabrał głos
wybrany Prezes Hubert Podlesiński, który podziękował za zaufanie i obiecał, że nowy
zarząd będzie pracował, by jednostka OSP Kawnice służyła okolicznej społeczności
i rozwijała się na miarę naszych możliwości. Następnie zaprosił wszystkich zebranych
na wspólna kolacje, którą przygotowały nasze druhny. Tradycyjnie nasza orkiestra
dęta pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego umilała nam czas swoimi
utworami podczas przerw w obradach i na zakończenie zebrania.
W ten oto sposób WYBORY 2016 przeszły do historii.
Kawnice, dnia 15 marca 2016 roku
Tego roku strażacy z OSP Kawnice i sołtys Kawnic Jerzy Modelski zaprosili Płeć
Piękną naszej miejscowości do remizy strażackiej na doroczny Dzień Kobiet.
Zaplanowano to na 12 marca 2016 roku od godziny 17-tej. Przybylo około 80 pań
z Kawnic i najbliższych okolic. Prezes Hubert Podlesiński z druhem Hieronimem
Janasem w imieniu strażaków wszystkie Panie serdecznie powitali, wręczając
tradycyjnego tulipana przy wejściu na salę. W części artystycznej młodzież
z Gimnazjum w Golinie zaprezentowała przedstawienie teatralne, a dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kawnicach swoje zdolności muzyczne. Na zakończenie wystąpiła
kapela muzyczna Sami Swoi, działająca przy OSP Kawnice, prezentując utwory
biesiadne i współczesne, wprawiając zebrane Panie w znakomity nastrój. Za swój
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Przygotowaniem, jak również podaniem ciepłych i zimnych napojów i wszelakich
słodkości, łącznie z tradycyjna lampką wina, zajęli się nasi strażacy ubrani w galowe
mundury.
Kawnice, dnia 22 marca 2016 roku
Dnia 19 marca 2016 roku sołtys Jerzy Modelski poprosił Prezesa Huberta
Podlesińskiego by zorganizował grupę strażaków chętnych do umycia przystanku
autobusowego. Zgłosili się:
1. Hubert Podlesiński.
2. Jarosław Wawrzyniak.
3. Jan Sędziak.
4. Jerzy Modelski jako druh strażak i jako sołtys Kawnic.
Jerzy Modelski zorganizował środki chemiczne i narzędzia do przeprowadzenia akcji
mycia przestanku. Niezastąpionym okazał się nasz wóz bojowy z zasobem wody
i wężem oraz prądownicą dającą odpowiedni strumień wody. Obsługą wozu
bojowego i podaniem wody zajął się sam Prezes. Wiosenna akcja porządkowa
przebiegła sprawnie dając blask przystankowi autobusowemu, z którego korzystają
mieszkańcy Kawnic i okolic.
Kawnice, dnia 30 marca 2016 roku
Świętowanie wielkanocne rozpoczęliśmy honorową strażą przy Grobie Pana Jezusa,
zorganizowanym w naszym Sanktuarium Kawnickim. Na prośbę wiceprezesanaczelnika Andrzeja Bartczaka i wiceprezesa Radosława Modelskiego zgłosiła się
liczna grupa druhen i druhów starszych, jak i młodszych członków kawnickiej straży,
by zamanifestować swoją wiarę i przynależność do organizacji. Jak przystało na
strażaków również w Wielką Sobotę zorganizowaliśmy ognisko podczas Liturgii Ognia
przy kościele. Oprawę muzyczną na mszy rezurekcyjnej prowadziła nasza orkiestra
dęta, prowadzona przez kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego. Jak co roku, drugi
dzień Świąt to Msza dziękczynna za żywych i zmarłych druhów strażaków, którą
odprawił miejscowy duszpasterz ksiądz Ryszard Maślanka, a oprawę muzyczną
prowadziła nasza orkiestra dęta. Po zakończeniu liturgii przed kościołem orkiestra
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zaprezentowała kilka utworów ze swego repertuaru, co mile przyjęli i wysłuchali
mieszkańcy naszej parafii, oraz przybyli na mszę burmistrz Mirosław Durczyński
i przewodnicząca rady miejskiej Urszula Furmaniak.
Kawnice, dnia 6 maja 2016 roku
Na dzień 3 maja nasza jednostka została zaproszona do Goliny by wspólnie z innymi
jednostkami naszej gminy uroczyście uczestniczyć w obchodach Dnia Strażaka.
Uroczystą mszą Świętą, odprawianą przez dziekana księdza kanonika Andrzeja
Urbańskiego, w golińskim kościele o godzinie 9:30 zebrały się poczty sztandarowe
okolicznych

jednostek

i

władze

samorządowe

z

burmistrzem

Mirosławem

Durczyńskim na czele. Przy sztandarze naszą jednostkę reprezentowali druhowie
Stanisław Michalak, Hieronim Janas i Jan Sędziak. Uczestniczyli w uroczystości
również prezes Hubert Podlesiński i naczelnik Andrzej Bartczak. Po zakończeniu
liturgii zostaliśmy zaproszeni na wspólny posiłek do OSP Przyjma.
Świętowanie Dnia Strażaka w Kawnicach odbyło się w dniu 4 maja mszą Świętą
o godzinie 18:00 odprawianą przez miejscowego duszpasterza księdza Ryszarda
Maślankę. Zebrała się liczna grupa druhów strażaków pod sztandarami swoich
jednostek z OSP Kawnice, Rosochy, Węglewa i Kraśnicy. Oprawę muzyczną podczas
sprawowanej liturgii prowadziła orkiestra dęta działająca przy OSP Kawnice. Po
zakończeniu liturgii przemaszerowaliśmy pod pomnik naszego patrona Św. Floriana,
gdzie przedstawiciele poszczególnych jednostek złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
tradycyjny znicz. Zakończenie uroczystości odbyło się pod remizą OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 30 maja 2016 roku
Jak co roku druhowie jednostek działających na terenie parafii kawnickiej przybyli
dnia 26 maja pod naszą remizę, by wznieść ołtarz polowy na święto Bożego Ciała.
Liczna grupa druhów strażaków zebrała się ochoczo do pracy i powstał okazały ołtarz
z motywami strażackimi w szpalerze wozów bojowych z OSP Kawnice i OSP Kraśnica.
W

pracach

wspomagał

nas

również

druh

Mariusz

Majewski,

a

zarazem

wiceprzewodniczący rady miejskiej w Golinie.
Podczas procesji poczet sztandarowy jednostki OSP Kawnice stanowili druhowie
Stanisław Michalak, Karol Kwitowski i Grzegorz Michalak. Oprawę muzyczną
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prowadziła orkiestra dęta naszej jednostki pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego.
Zabezpieczeniem odcinków drogi w czasie procesji zajęła się drużyna pod
przewodnictwem wiceprezesa Andrzeja Bartczaka. Na czele wszystkich pocztów
sztandarowych i orkiestry dętej maszerował prezes OSP Kawnice druh Hubert
Podlesiński. Podczas trwania całej liturgii towarzyszyła piękna pogoda całemu
orszakowi procesyjnemu.
Kawnice, dnia 9 czerwca 2016 roku
W dniu 5 czerwca OSP Kawnice i sołtys Jerzy Modelski zaprosili mieszkańców
i okolicznych chętnych biegaczy na doroczny, już IX Bieg Kawnicki, połączony
z Dniem Dziecka. Pogoda dopisała wspaniale, czego nie można powiedzieć
o chętnych do wspólnej zabawy. Uczestnictwo w biegu zadeklarowało zaledwie 29
osób, co w porównaniu z poprzednimi edycjami to słabo. Były dyplomy i nagrody
wręczane przez burmistrza Mirosława Durczyńskiego, przewodniczącą rady miejskiej
Urszulę Furmaniak, prezesa OSP Kawnice Huberta Podlesińskiego oraz sołtysa
Jerzego Modelskiego. Bieg na całej trasie zabezpieczali druhowie z OSP Kawnice.
Po zakończeniu biegu organizatorzy zaprosili wszystkich, a przede wszystkim zebrane
dzieci, na plac przykościelny do zabawy na atrakcje prowadzone przez profesjonalne
animatorki. Gama przygotowanych dla dzieci atrakcji była ogromna. Należy
wspomnieć okazałe zjeżdżalnie, dmuchańce, zabawy zespołowe, nawet ogromne
samochody ciężarowe i wóz bojowy naszej jednostki z pokazem kurtyny wodnej, co
wzbudziło wielki zachwyt wśród zebranych dzieciaków i ich opiekunów. Z wielką
dumą siadali za sterami TIR-ów i na sucho jechali w siną dal. Uradowane dzieciaki
siadały również w przedziale bojowym wozu strażackiego i ubrani w hełm strażacki
ruszali do zaanimowanej akcji ratunkowej.
Kawnice, dnia 15 czerwca 2016 roku
Jednym z działań straży pożarnych jest uczestnictwo w zawodach sportowopożarniczych. Gminne tego typu zawody zorganizowano dnia 12 czerwca 2016 roku
o godzinie 14-ej na stadionie miejskim w Golinie. Do tych zawodów przygotowywała
się nasza drużyna w grupie A (męska seniorzy) przez kilka tygodni. Bardzo mocno
w przygotowanie całej sekcji zaangażowali się wiceprezes Radosław Modelski
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i członek zarządu Jarosław Wawrzyniak. Na próbach wyniki były niezłe, ale stres
zawodów i mocna rywalizacja spowodowała, że oficjalnie drużyna zajęła V miejsce na
dziesięć startujących drużyn z wynikiem 121 sekund w torze przeszkód i bojówce.
Problem powstał przy łączeniu wężów ssawnych. Na pocieszenie należy dodać, iż
drużyna prowadzona przez druha Jarosława Wawrzyniaka zajęła I miejsce
w demonstrowanej mustrze. Ogólnie należy przyznać, że jest z kim pracować na
przyszłość o lepsze wyniki i mobilizować pasjonatów tej dziedziny o powoływanie
nowych sekcji np. kobiecej, czy młodzieżowej.
Kawnice, dnia 30 sierpnia 2016 roku
Zgodnie z tradycją, po zbiorach płodów rolnych, organizowane są dożynki. Proboszcz
tutejszej parafii ksiądz Piotr Ziółkowski zaproponował, by w Kawnicach zorganizować
dożynki archidiecezji gnieźnieńskiej. Do współpracy poprosił parafian i wszystkie
miejscowe organizacje. Uroczystość ta została zaplanowana na dzień 28 sierpnia
2016 roku. Dożynkową mszę świętą o godzinie 12-ej odprawił metropolita
gnieźnieński ksiądz arcybiskup Wojciech Polak prymas Polski. Pogoda była
przepiękna, a dorodne wieńce dożynkowe z wielu miejscowości mieniły się
w roześmianym słońcu. Oprawę muzyczną prowadziła orkiestra dęta naszej jednostki
pod batutą nowego kapelmistrza Przemysława Kusiołka, który poprosił do współpracy
miejscowego organistę Michała Jankowskiego by z buławą w ręku prowadził orkiestrę
w czasie procesji. Tak zawiązała się współpraca kapelmistrza z organistą tutejszego
sanktuarium. Po zakończeniu liturgii ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich zebranych
na wspólny posiłek pod namioty ustawione na placu przykościelnym. Był tradycyjny
chleb upieczony z tegorocznego zboża, kiełbasa z grilla zasmażana przez druhów
strażaków z OSP Kawnice i OSP Rosocha, ciasto upieczone przez gospodynie, napoje
cieple i zimne, oraz znakomity smalec przygotowany przez druha Andrzeja Bartczaka,
połączony z wiejskim chlebem i kiszonym ogórkiem nadawał niezapomnianego
smaku. Całość ubogacała muzyka biesiadna wykonywana przez kapele z Goliny,
a następnie z OSP Kawnice. Uroczystość dożynkowa przebiegała wspaniale, ale dało
się odczuć małe zainteresowanie i udział ze strony społeczeństwa archidiecezjalnego.
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Kawnice, dnia 7 września 2016 roku
Doroczny odpust parafialny odbył się 04.09.2016 zgodnie z tradycją w pierwszą
niedzielę po św. Augustynie. Do wspólnego świętowania ochoczo przystąpili druhowie
strażacy z parafii kawnickiej. Z naszej jednostki wydelegowano poczet sztandarowy,
którego stanowili Stanisław Michalak, Karol Kwitowski i Grzegorz Michalak. Do
niesienia obrazu Matki Bożej skierowano druha Sebastiana Podlasińskiego. Nie
zabrakło również naszej orkiestry strażackiej, która wspólnie z chórem parafialnym
Consolare ubogaciła liturgię sumy odpustowej o godzinie 12-ej, celebrowanej przez
księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Po zakończeniu całej celebry ksiądz
proboszcz zaprosił wszystkich duchownych do remizy strażackiej OSP Kawnice na
wspólny obiad, a pozostałym pątnikom życzył szczęśliwego powrotu do domów
i radosnego dalszego świętowania w gronie rodzinnym.
Kawnice, dnia 27 września 2016 roku
Od dnia 12 września rozpoczęto malowanie elewacji naszej remizy strażackiej. Ze
względów

finansowych

zdecydowano

pomalować

tylko

elewacje

od

strony

południowej i zachodniej. Prace zlecono firmie zewnętrznej, a wszelkie materiały
kupowano we własnym zakresie. Brygadą malarzy kierował Marek Simiński,
mieszkaniec Barczygłowa. Prace zakończono dnia 22 września 2016 roku, na którą to
okoliczność sporządzono Protokół Odbioru Robót. Ustalono również, że w miarę
pozyskanych środków prace zostaną wznowione na pozostałych ścianach elewacji,
a w najbliższym czasie będzie jeszcze malowana sala zebrań i klatka schodowa.
Kawnice, dnia 3 listopada 2016 roku
Jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych, delegacja naszej jednostki udała się
na parafialny cmentarz by złożyć hołd zasłużonym druhom strażakom, którzy odeszli
na wieczna służbę. Delegacja w składzie Hubert Podlesiński, Andrzej Bartczak,
Hieronim Janas oraz Jan Sędziak zapaliła tradycyjny znicz na grobach zasłużonych
druhów strażaków, spoczywających na kawnickim cmentarzu oraz pojechali na
cmentarz parafialny do Goliny, by zapalić znicz na grobie byłego prezesa naszej
jednostki druha Romana Żmudy.
CZEŚC ICH PAMIĘCI !!!!!
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Kawnice, dnia 15 listopada 2016 roku
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 11 listopada wyjazdem
pocztu sztandarowego do Goliny. Zbiórka wszystkich pododdziałów nastąpiła przy
remizie strażackiej OSP Golina i dalej w szyku zwartym przy dźwiękach orkiestry dętej
OSP Golina komendant gminny Hubert Podlesiński poprowadził delegacje do
miejscowego kościoła na mszę świętą. Po liturgii przemaszerowaliśmy pod pomnik na
Placu

Kazimierza

Wielkiego,

gdzie

złożono

kwiaty

i

przedstawiono

kilka

okolicznościowych wierszy wykonanych przez miejscową młodzież oraz wysłuchano
wiązanki pieśni patriotycznych, zaprezentowanych przez golińską orkiestrę.
W Kawnicach świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 15-ej mszą świętą za Ojczyznę.
Przybyły wszystkie poczty sztandarowy naszej parafii oraz poczet sztandarowy ze
Szkoły Podstawowej w Kawnicach. Liturgię sprawował ksiądz Ryszard Maślanka,
a służył do mszy druh Hieronim Janas. Po zakończeniu liturgii przemaszerowaliśmy,
przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę dętą z OSP Kawnice,
prowadzoną przez dyrygenta Michała Jankowskiego, pod pomnik na skwerku, gdzie
złożono kwiaty w podzięce za walkę prowadzoną do odzyskania niepodległości.
Podczas składania kwiatów lokalne społeczeństwo reprezentowali Burmistrz Goliny pan Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie - pani Urszula
Furmaniak, Sołtys Sołectwa Kawnice - pan Jerzy Modelski. Po złożeniu kwiatów
uczestniczący w uroczystości przeszli do remizy strażackiej, gdzie uczniowie
kawnickiej Szkoły Podstawowej przestawili Wieczornicę upamiętniająca powstanie
państwa polskiego. Była to lekcja przypominająca nam rozbiory Polski i dalsze dzieje
do odzyskania niepodległości.
Kawnice, dnia 30 listopada 2016 roku
Również tego roku zdecydowano się obchodzić Dzień Podchorążego i 186 rocznicę
Powstania Listopadowego w Kawnicach w dniu 26 listopada. Na tą uroczystość
przybył Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej, kompania honorowa 33 Bazy Lotnictwa
Transportowego z Powidza oraz wielu znakomitych gości na czele z zastępcą Szefa
Inspektoratu Sił Powietrznych Generałem Brygady Mirosławem Jemielnią. Obchody
rozpoczęły się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia,
którą sprawował ksiądz Ryszard Maślanka. Do wspólnego świętowania poproszono
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również naszą jednostkę OSP. Poczet sztandarowy stanowili druhowie Stanisław
Michalak, Wojciech Nowak i Jan Sędziak, a poczet flagowy druh Hubert Podlesiński,
Karol Kwitowski i Jerzy Modelski. Również nasza orkiestra dęta włączyła się
w świętowanie i prowadziła całą oprawę muzyczną podczas uroczystości pod batutą
dyrygenta Michała Jankowskiego. Po zakończeniu uroczystości przy pomniku
dowódca szwadronu Maciej Chojnacki poprowadził cały korowód uczestniczących
w uroczystościach do pobliskiego Bieniszewa, gdzie przy ognisku spożyto wspólny
posiłek i podsumowano miniony rok. Następnie powrócono do remizy strażackiej na
wspólną kolację, gdzie omówiono mijającą uroczystość. Były podziękowania,
upominki i życzenia dalszej współpracy na następne lata. Cała uroczystość
przebiegała wspaniale i okazale, a zakończyła się około godziny 21-ej.
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