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Burmistrz Stanisław Glapiak w imieniu Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej odznaczył medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” trzynaście par małżeńskich, które pół wieku temu
ślubowały sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Jubi-
laci oprócz medali otrzymali kwiaty i upominki. Wraz ze swymi
bliskimi zostali również zaproszeni na poczęstunek. Wyróżnione
pary to: Teresa i Bronisław Bajzertowie z Kąkolewa, Cecylia i
Jan Domagałowie ze Świerczyny, Teresa i Stanisław Homscy
ze Świerczyny, Helena i Edmund Hylakowie z Ziemnic, Maria i
Józef Hylla z Grodziska, Krystyna i Tadeusz Jabłońscy z Ziem-
nic, Franciszka i Henryk Kaźmierczakowie z Kąkolewa, Wero-
nika i Edward Klakowie z Ziemnic, Maria i Czesław
Mazurczakowie z Kąkolewa, Marianna i Franciszek Piskorscy z
Grodziska, Regina i Tadeusz Szulcowie z Dobramyśli, Stefania
i Edmund Urbaniakowie z Grodziska, Anna i Stanisław Wojtko-
wiakowie z Popowa Wonieskiego.

W sierpniu Ochotnicza Straż
Pożarna w Ziemnicach ob-
chodzić będzie 80-lecie ist-
nienia. W sobotę, 30 sierpnia,
odbędą się we wsi jubileu-
szowe uroczystości. Wielu
strażaków odbierze odzna-
czenia i medale.

Stanisław Leonarski, który dziś
jest sekretarzem OSP w Ziemni-
cach przygotował dla nas informa-
cję o 80-letnich dziejach strażackiej
organizacji we wsi.

Ziemnice w latach przedwojen-
nych terytorialnie należały do po-
wiatu kościańskiego. Na wsi poza
szkołą i dzierżawionym przez Zwią-
zek Niewidomych budynkiem
szkoły poewangelickiej, tzw. pała-
cem, nie istniała żadna organizacja.
Wieś należała do zamożniejszych
w powiecie kościańskim. W jej co-
dzienne życie wpisała się Ochotni-
cza Straż Pożarna. Działalność
straży podzielić można na cztery
etapy. Pierwszy etap to lata 1928 -
1939, drugi - lata 1945-1981, trzeci
- lata 1982-1989 i czwarty od roku
1990 do dziś.

Ziemnice
Przedstawiamy jednostki OSP

Komenda Powiatowa OSP w
Kościanie, latem 1928 roku zwołała
zebranie założycielskie OSP w
Ziemnicach. Inicjatorem i założy-
cielem miejscowej OSP był komen-
dant powiatowy Ignacy Rychter. Na
inauguracyjnym zebraniu preze-
sem OSP został Michał Fabijań-
czyk, który pełnił jednocześnie
funkcję sołtysa. W tym samym roku
OSP otrzymała sikawkę konną i ku-
piła mundury, a strażacy brali udział
w zawodach. Właśnie wówczas
zdobyli na własność proporzec
przechodni ufundowany przez
Cech Kominiarzy w Kościanie.

W 1931 roku prezesem OSP
został Marcin Juszczak, który pełnił
tę funkcję do września 1939 roku.
W czasie wojny okupanci postawili
na czele organizacji Niemca. Pro-
porzec przechowywał Jan Barczyk.
Do wyróżniających się strażaków w
tym okresie należeli: Stanisław Ko-
ciucki, Piotr Szymkowiak, Marcin
Juszczak, Jan Mikołajczak, Stani-
sław Łysiak, Jan Masztalerz, Stefan
Masztalerz, Tomasz Cichy, Jan Ant-
kowiak, Stanisław Nabzdyjak, Fran-
ciszek Klak, Antoni Klak, Jan
Barczyk i Władysław Połomski.

W powojennej historii OSP
pierwszym prezesem został Jan

Barczyk. Ale już w styczniu 1949
roku wybrano nowy Zarząd. Preze-
sem został Mieczysław Lorek, na-
czelnikiem Józef Antkowiak,
zastępcą naczelnika Stanisław Wil-
kowski, sekretarzem Jan Mikołaj-
czak, a skarbnikiem Józef Niwczyk.
Za sprzęt odpowiadał Stanisław
Kociucki. Ten skład Zarządu nie
zmieniał się do 1963 roku. Potem
prezesami kolejno byli: Stanisław
Lewiński, Stanisław Kociucki, Jan
Mikołajczak i Mieczysław Lorek. Od
stycznia 1949 roku do marca 1955
roku odbyły się 52 zebrania OSP.
Zajmowano się na nich przede
wszystkim oceną działalności Za-
rządu, zakupami sprzętu i mundu-
rów, omawianiem akcji
przeciwpożarowych. Od lutego
1964 roku do 1995 roku prezesem
był Stanisław Paizert. Komendan-
tem od 1975 roku był Aleksander
Lorkiewicz. W tym czasie OSP wy-
posażono w nowy sprzęt i mundury.

Coraz częściej w Ziemnicach
mówiono o konieczności wybudo-
wania remizy. Pomysł nabrał real-
nych kształtów dopiero w 1980
roku. Inicjatorem budowy był Stani-
sław Paizert, a wspierali go Józef
Krychowski, Aleksander Lorkiewicz,
Jan Klak i Jerzy Wilkowski. Duży
wkład pracy wnieśli członkowie mę-
skich i młodzieżowych drużyn OSP.
W budowie remizy pomagały wła-
dze gminy i rejonowa komenda
OSP w Lesznie. Uroczyste otwarcie
remizy odbyło sie 28 listopada 1982
roku.

W ramach OSP Ziemnice dzia-
łają drużyny męskie i młodzieżowe.
Od roku 1992 wielokrotnie zdoby-
wali I i II miejsca w zawodach na
szczeblu gminnym i rejonowym. W
tych zmaganiach wyróżniały się
zwłaszcza dziewczęta i chłopcy
młodsi. Starsi strażacy wiele razy
brali też udział w akcjach przeciw-
pożarowych. Do największych na-
leżało gaszenie pożaru w chlewni w
gospodarstwie za jeziorem i likwi-
dowanie pożaru obory spowodo-
wanego uderzeniem pioruna.
Strażacy brali też udział w kilku ak-
cjach gaśniczych na terenie są-
siednich gmin.

OSP w Ziemnicach ma nowe
mundury treningowe, motopompę,
nowe węże gaśnicze. Strażacy
ocieplili też i wyremontowali remizę,
której część wydzierżawili na sklep.
OSP współpracuje z miejscowym
klubem piłkarskim “Tęcza” oraz po-
maga budować pomieszczenia klu-
bowe i boisko.

Dziś do strażackiej organizacji
w Ziemnicach należy 94 strażaków
czynnych i wspierających. Do akcji
zawsze gotowa jest 6-osobowa
drużyna. Jednostka otrzymała w
darze od Holendrów mały samo-
chód strażacki. Zarząd tworzą: Ale-
ksander Lorkiewicz - naczelnik, Jan
Stężycki - prezes, Stanisław Leo-
narski - sekretarz, Jerzy Śląski -
skarbnik, Kazimierz Kuśnierek i Eu-
geniusz Krychowski - członkowie.
Przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej jest Józef Niwczyk.

Strażacy z Ziemnic podczas uroczystości 70-lecia straży we wsi.


