Święto OSP
- „Odnajdujecie czas aby służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, służyć naszej parafii” –
powiedział ks. kan Piotr Kalinowski – dziekan dekanatu wągrowieckiego podczas corocznych
obchodów dnia św. Floriana, których organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w
Wągrowcu. Wcześniej ochotnicy uczestnicy wzięli udział we mszy św. w kościele farnym.
Uroczystości rozpoczęto minutą ciszy za byłych ochotników, którzy służyli w wągrowieckiej
jednostce. Meldunek o gotowości przyjął Grzegorz Manikowski – komendant miejsko –
gminny związku, który złożył Jan Przybył – naczelnik OSP w Wągrowcu. Po odczytaniu
referatu wygłoszonego przez prezesa OSP Stefana Matuszka najbardziej zaangażowanym
strażakom – ochotnikom Zarząd Miejsko – gminny Związku OSP RP w Wągrowcu przyznał
odznaki za wysługę lat: Władysław Jarzyński i Jan Jarzyński – 60, po 50 latach służby:
Zdzisław Senger i Konrad Niespodziany, Janusz Muszyński – 30, Bogumiła Niespodziana –
15, a za pięć lat służby: Szymon Strachanowski, Zbyszko Sygierycz i Tomasz Urbański. Aż
dwunastu druhów, którzy w ostatnim czasie zasilili wągrowiecką jednostkę strażacką Zarząd
OSP przyznał dyplomy za wkład i zaangażowanie: Piotr Smykowski, Matusz Makowski,
Kamil Rolewski, Mikołaj Grzechowiak, Adrian Iskrzyński, Kacper Dobrowolski, Piotr
Wawrzyniak, Mikołaj Kryszkowski, Kamil Kryszkowski, Dawid Mittman, Szymon Rolewski,
Dawid Szcześniak. Podziękowaniem za prace na rzecz OSP zostali wyróżnieni: Piotr
Piotrowski i Bartosz Bejmowicz. Słowa uznania za dotychczasową działalność na rzecz
ochrony przeciwpożarowej wyraził w imieniu komendanta powiatowego PSP kpt. Mariusz
Dębski. – „Chcę aby jeszcze lepiej się wam powodziło” – powiedział w imieniu burmistrza
miasta Wągrowca Zbigniew Cholewiński, po czym dodał: władze miejskie złożyły wniosek
do marszałka województwa wielkopolskiego o środki finansowe na zakup nowego wozu
bojowego. Burmistrz miasta dziękuje za działalność na rzecz środowiska, OSP jest
wyposażona już w sprzęt specjalistyczny. Należy się szkolić i doskonalić w ratownictwie.
Obecna tutaj młodzież jest nasza przyszłością – zakończył słowami członek Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu Z. Cholewiński.. Obecny Zarząd OSP tworzą:
Stefan Mauszak prezes, Jan Przybył – naczelnik, Zdzisław Powałowski – wiceprezes, Bartosz
Bejmowicz – skarbnik, Zbyszko Sygierycz – sekretarz, Piotr Piotrowski – gospodarz, Kinga
Góralska – członek zarządu. Ponadto Jan Maćkowiak – członek zarządu miejsko – gminnego
związku, Zbigniew Cholewiński – członek zarządu powiatowego związku.
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