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Odsłonięcie tablicy przy wiatrakach stało się uroczystością inaugurującą tegoroczne obchody 90-lecia wybuchu powstania wielkopol-
skiego. W południe 26 września przy wiatrakach stanęła kompania honorowa 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, orkiestra
dęta OSPOsieczna, władze gminy, władze powiatu uczniowie szkół i przedszkoli z terenu gminy, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka
Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu. Po wysłuchaniu hymnu narodowego było okolicznościowe wystąpienie dyrektora Zespołu
Szkół w Osiecznej Andrzeja Głowackiego. Odsłonięcia nowej tablicy poświęconej powstańcom wielkopolskim dokonali burmistrz Sta-
nisław Glapiak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Lewicki. Tablicę poświęcił ksiądz proboszcz Zdzisław Łuniewicz. Potem
był Apel Poległych, salwa honorowa i część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Osiecznej.

Strażacy z jednostki OSP Osieczna zorganizowali dzieciom wy-
cieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, gdzie poka-
zali sprzęt i samochody, które służyły kiedyś do ratowania
zdrowia, życia i mienia ludzkiego. W drodze powrotnej uczestnicy
wycieczki pojechali do Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
Tam dla porównania oglądali najnowocześniejszy sprzęt pożarni-
czy. Atrakcją była możliwość zobaczenia miasta z 30-metrowego
wysięgnika.

Wiosną były zasiewy, latem żniwa a potem dożynki. Jesienią przyszedł
czas na podsumowanie dożynek i podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się do ich organizacji. Zaproszono więc do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Osiecznej delegacje wręczające wieńce dożynkowe,
kierowców, właścicieli koni i bryczek, którzy uświetnili tę sierpniową uro-
czystość. Spotkanie przy stole było doskonałą okazją by powspominać
tegoroczne lato.

W sobotę 25 października miała miejsce uroczystość obchodów 80-lecia OSP Ziemnice.
Rozpoczęła się uroczystym przemarszem przez wioskę, potem przy sali wiejskiej odczytano
historię straży, oraz wręczono medale i odznaczenia. Sama jubilatka – jednostka OSP Ziem-
nice otrzymała złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Żłoty medal za zasugi dla pożarnictwa
otrzymali: Eugeniusz Kaczmarek, Krzysztof Klak, Wiesław Kociucki, Eugeniusz Krychowski,
Kazimierz Kuśnierek, Jerzy Śląski, Andrzej Wilkowski, Remigiusz Wojciechowski, Zenon Fa-
biańczyk. Srebrnym medalem odznaczono: Kazimierza Andrzejewskiego, Damiana Koniecz-
nego, Marka Lasika, Karola Lorkiewicza, Waldemara Masztalerza, Antoniego Sielatyckiego,
Arkadiusza Sobkowiaka, Klaudiusza Tadeusza. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
otrzymali: Józef Niwczyk, Marek Niwczyk, Michał Stężycki. Ponadto odznakę wzorowego stra-
żaka dostali: Jacek Karolewicz, Łukasz Suder i Łukasz Turkowiak. Nie pominięto również tych,
którzy od wielu lat należą do straży. Jan Klak i Kazimerz Kociucki – 55 lat, Stanisław Leonar-
ski i Feliks Łysiak – 50 lat, Jan Stężycki – 45 lat, Andrzej Tadeusz i Franciszek Zamelczyk –
40 lat, Eugeniusz Kaczmarek – 35 lat, Andrzej Katarzyński i Waldemar Masztalerz – 30 lat,
Damian Konieczny – 25 lat, Marek Lasik, Karol Lorkiewicz, Klaudiusz Tadeusz – 15 lat, Krzysz-
tof Zamelczyk – 10 lat.

Po dekoracji delegacje z okolicznych jednostek oraz jednostek nadrzędnych złożyły gratu-
lacje, kwiaty oraz obdarowały jubilatkę prezentami. Organizatorzy uroczystości zaprosili na po-
częstunek. Na wsi jeszcze długo rozbrzmiewały dźwięki zorganizowanej na tę okoliczność
zabawy tanecznej.
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