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Niebezpiecznie na drogach

Po mistrzostwach
Impreza we Włocławku trwała

dziewięć dni. Zespół z Osiecznej
znalazł się na tych zawodach w re-
prezentacji Polski. Marian Śliwiński
jako trzeci zawodnik w kadrze, a
Piotr jako czwarty - rezerwowy.
Dwaj pozostali kadrowicze to za-
wodnicy z Kutna i Poznania.

Marian Śliwiński radził sobie
bardzo dobrze i po pierwszej ko-
lejce zajmował 6. miejsce w lotach.
Niestety podczas drugiego lotu

Przed dwoma miesiącami pisaliśmy o modelarzach z Osiecz-nej. Marian Śliwiński i jego syn Piotr wybierali się na Mode-larskie Mistrzostwa Świata do Włocławka. Obiecywaliśmywówczas, że napiszemy, jak udał się im pierwszy start w takprestiżowej imprezie. Dziś możemy obietnicy dotrzymać.zgasł silnik samolotu, co było przy-
czyną awaryjnego lądowania i
straty cennych punktów. Ostatecz-
nie pan Marian zajął 28. miejsce

na 45 zawodników. Przypomnijmy,
że punkty uzyskiwano zarówno za
loty jak i wykonanie modelu. Ma-
rian Śliwiński pilotował amerykań-
ski model samolotu Pipera, a syn
wykonywał loty demonstracyjne
samolotem Miles M.14 Magister.
Modele były duże - pierwszy ma
2,6 m rozpiętości skrzydeł i waży
6,8 kg, a drugi odpowiednio 2,3 m
i 5,8 kg. Oba modele panowie Śli-

We wrześniu przede wszystkim
rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Dzieci wracają po wakacjach do
szkół.

Zawsze 1 września, w rocznicę
wybuchu II wojny światowej, ob-
chodzi się Światowy Dzień Pokoju.
W tym miesiącu wszyscy pamiętać
też powinni o chorych. 21 września
jest Światowym Dniem Choroby
Alzheimera, a 28 września Mię-
dzynarodowym Dniem Niesłyszą-
cych. To ostatnie święto obchodzi
się od 1958 roku, zawsze w ostat-
nią niedzielę września. We wrześ-
niu obchodzimy także
Międzynarodowy Dzień Turystyki -
27 i Światowy Dzień Morza - 28.

Nie zapomnijwe wrześniu

Z wizytą u seniorów

Józef Masztalerz pochodzi z Miąskowa, a jego żona Joanna zZiemnic. Widywali się więc czasem, ale tak naprawdę poznali na zaba-
wie w Świerczynie. Już po pół roku byli małżeństwem. Ślub cywilny wzięli
7 sierpnia w rodzinnej wsi pani Joanny, a kościelny kilkanaście dni później
w kościele w Świerczynie. Od tamtych uroczystości minęło właśnie 50 lat.

Pan Józef całe życie pracował w budownictwie. Najpierw w Lesznie,
potem w Zielonej Górze, a od 1962 roku w leszczyńskim oddziale Gmin-
nej Spółdzielni w Święciechowie. Stamtąd też, po prawie 40 latach pracy
przeszedł na emeryture. A pani Joanna przez pierwsze lata małżeństwa
prowadziła dom, wychowywała dzieci. Najpierw krótko u swoich rodziców,
a potem we własnym domu, w Ziemnicach. Wkrótce urodziła też trzech
synów i córkę. Gdy najmłodszy miał iść do szkoły sama zdecydowała się
podjąć pracę w GS. Przez 19 lat była referentem handlowym. To wtedy
było państwu Masztalerzom najtrudniej. Ale dawali sobie radę. Cała
czwórka dzieci zdybyła zawód, wszyscy mają rodziny, a oni sami docze-
kali się 9 wnucząt i 3 prawnucząt. Dziś dzieci i wnuki chętnie przyjeżdżają
do Ziemnic. Razem spędzają tu każde święta, imieniny, czasem wakacje.
Teraz na pewno wszyscy spotkają się na jubileuszowej uroczystości.

Państwo Masztalerz od czterech lat mieszkają sami. Marzą o tym, by
zdrowie pozwalało im jak najdłużej cieszyć się życiem. Pani Joanna lubi
krzątać się po domu, czytać, robić na drutach. A pan Józef zajmuje się
ogródkiem i z pasją jeździ na rowerze. Są dni, że na dwóch kółkach po-
konuje nawet kilkadziesiąt kilometrów. I właśnie to chcieliby robić przez
wiele jeszcze lat. No i spotykać się z bliskimi i uczestniczyć w ich życiu.

wińscy zbudowali u siebie w
Osiecznej. Podkreślają, że nie
mogliby startować w zawodach i
osiągać wyników na tak wysokim
poziomie bez sponsorów. A są nimi
firmy Kan-Bud i Fremark z Kąko-
lewa, oraz Techkram i Marux z
Leszna.

Za dwa lata odbędą się kolejne
Mistrzostwa Świata w Modelar-

stwie. Ponownie zorganizowane
będą w Polsce. Miejsce w kadrze
będzie trzeba sobie wywalczyć w
2009 roku. Zarówno Marian Śli-
wiński, jak i jego syn spróbują swo-
ich sił w Mistrzostwach Polski i
Pucharze Polski. Jeśli tam uzys-
kają dobre wyniki, zapewne zoba-
czymy ich znowu w czasie
światowej rywalizacji. Życzymy im
tego serdecznie.

Na skrzyżowaniu drogi Dobra-
myśl - Pawłowice - Leszno doszło
do zderzenia seicenta z dostaw-
czym mercedesem. Samochód
osobowy prowadziła mieszkanka
Osiecznej. Wiozła jeszcze starszą
kobietę i 5-letniego chłopca. Przy
zjeździe w stronę Pawłowic
"wpadła" prosto pod koła merce-
desa. Samochód ciężarowy uderzył
w seicento a potem jeszcze w
opuszczony budynek przy drodze.
Z seicento wypadł silnik, a przybyli
na miejsce strażacy obawiali się
pożaru auta. Pogotowie zabrało
rannych do szpitala. Na szczęście
wszyscy przeżyli, choć siła uderze-

Do tych sierpniowych wypadków mogłoby nie dojść, gdybykierowcy zachowali większą ostrożność. Prawdopodobniebowiem zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku pro-wadzący auta zamyślili się, albo po prostu nie zauważyli in-nych samochodów. Po raz kolejny więc piszemy o tychzderzeniach, ku przestrodze. Po prostu po to, by powiedzieć,że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkich odnas samych, od tego jak prowadzimy samochody i jak bar-dzo jesteśmy na tej czynności skupieni.
nia zmasakrowała osobowe auto.

Drogą z Leszna do Osiecznej
fiatem punto jechał 33-letni miesz-
kaniec Leszna. Prawdopodobnie
nie zauważył zamiaru manewru
skrętu ciągnika rolniczego, który
poruszał się po drodze przed nim.
Wjechał w tył ciągnika i zmiażdżył
maskę swojego auta. Ciągnikiem
kierował młody mieszkaniec Kąko-
lewa. Jeszcze nic się nie stało, ale
ranny został kierowca fiata i jego
pasażerka.

W jednym i drugim przypadku
policja bada okoliczności wypad-
ków.


