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Galaretka Aloe Vera Gelly
firmy Forever Living Products
jest to produkt niezastąpiony,
używany na wiele sposobów
tam, gdzie potrzebna jest ulga w
świądzie, pieczeniu albo sucho-
ści. Galaretka została przygoto-
wana z myślą o śluzówce i
utrzymuje się na niej do kilku
godzin. Dzięki temu możemy
sobie pomóc w „przekwitanio-
wych” problemach suchości
śluzówek, w bólach i „drapaniu”
gardła, w pleśniawkach i zapale-
niach jamy ustnej, we wszela-
kich problemach z dziąsłami
(stany zapalne, paradontoza,
otarcia przy używaniu protez
dentystycznych). Galaretka jest
niezbędna jako pierwsza pomoc
przy oparzeniach w kuchni, ale
również słonecznych – łagodzi
ból natychmiastowo i przyspie-
sza procesy gojenia. Wchłania
się cztery razy szybciej niż
woda!

Trzeba tylko pamiętać, że gala-
retki nigdy nie używamy na otwarte
rany, a tylko wokoło nich. 

Inne zastosowania? Przed
nami lato. Ukłucia komarów – czyli
niwelowanie świądu, ząbkowanie
u niemowląt – ulga w bólu, ma-

seczki kosmetyczne – dogłębne
nawilżenie, trądzik – przyspiesza-
nie gojenia … i tak można by w
nieskończoność.

Informacje Tel. 531 827 494.
UWAGA KONKURS!
Wymień 3 powody dla których

galaretka Aloe Vera Gelly powinna
być w każdym domu.

Rozwiązanie proszę przysłać
na adres e-mail: han.
janicka@gmail. com do 10 lipca
2012.

Nagrodą jest Galaretka Aloe
Vera Gelly firmy Forever Living
Products.

Tegoroczne Mistrzostwa
Gminy w Tenisie Stołowym od-
były się na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Kąkolewie   .
Wzięło w nich udział 51 uczest-
ników. Dyplomy i puchary ufun-
dował i wręczył burmistrz
Stanisław Glapiak.

W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli:

Żaczki:
I miejsce – Karolina Ratajczak
II miejsce – Sylwia Skorupka
III miejsce – Maria Owsianna
IV miejsca Kinga Kanikowska
Żaki:
I miejsce – Szymon Jędrzy-

chowski
II miejsce – Sebastian Karczyń-

ski
III miejsce – Jakub Mądry
IV miejsce – Kacper Maćko-

wiak
Młodziczki:
I miejsce – Mirella Wróblewska
II miejsce – Martyna Burdzicka
III miejsce – Amelia Kuźniak
IV miejsce – Karolina Woźniak
Młodziki:
I miejsce – Marcin Wróblewski
II miejsce – Bartosz Kowalski
III miejsce – Wojciech

Owsianny
IV miejsce – Mateusz Walen-

ciak

Kadetki:
I miejsce - Martyna Burdzicka
II miejsce – Paulina Woźniak
III miejsce – Aleksandra Mać-

kowiak
IV miejsce - Wiktoria Jan-

kowska
Kadeci:
I miejsce – Mikołaj Domagała
II miejsce – Jakub Mazankie-

wicz
III miejsce – Mateusz Tycner
IV miejsce – Jakub Jagłowski
Juniorki:
I miejsce – Magdalena Dudziak
II miejsce – Julita Triler
III miejsce – Agnieszka Bartko-

wiak
IV miejsce – Weronika Zdzieb-

kowska
Seniorzy:
I miejsce – Mateusz Gimziński
II miejsce – Wojciech Kiermasz
III miejsce – Arkadiusz Przybyl-

ski
IV miejsce – Miłosz Matusik
Gra podwójna:
I miejsce – Wojciech Kiermasz

i Nikodem Maćkowski
II miejsce – Arkadiusz Przybyl-

ski i Mateusz Gimziński
III miejsce – Jarosław

Owsianny i Leszek Maćkowski
IV miejsce – Tadeusz Prałat i

Miłosz Matusik

Tenis gminny

Poznaj i zakochaj się Z wizytą u seniorów

Irena i Leon Pawlik z Fran-
kowa spotkali się w Żychlewie.
Tam rodzice pani Ireny prowadzili
restaurację, a pan Leon czasem
zatrzymał się na poczęstunek.
Poznali się, pokochali i w 1962
roku wzięli ślub. Sakramentalne
„tak” w kościele powiedzieli sobie
18 lipca. Pan Leon miał już wtedy
29 lat i prowadził razem z rodzi-
cami gospodarstwo rolne. A trzy
lata młodsza pani Irena pomagała
rodzicom w restauracji. Zaraz po
ślubie razem zamieszkali we Fran-
kowie. 

Kiedy dziś wspominają swoje
pierwsze wspólne lata mówią
przede wszystkim o pracy. Już w
1964 roku przejęli gospodarstwo.
Wtedy miało ono 15 hektarów i
stare zabudowania oraz mały dom.
Rozpoczęli więc zmiany. Kolejno
stawiali stodołę, oborę, kupowali
maszyny, przygotowywali się do
budowy domu. Właściwie nie było
roku, by w coś nie inwestowali. A
czasy nie były łatwe dla rolnictwa.
Musieli po prostu ciężko pracować.
Teraz twierdzą, że pokonali drogę
od konia do kombajna. Dom też
stanął nowy, w 1971 roku.

Pan Leon mówi, że nie wyob-
raża sobie innego zajęcia, jak na
roli. Zawsze lubił tę pracę. Gospo-
darstwo we Frankowie prowadził
już jego dziadek, potem ojciec, od
ojca przejął je z żoną. Przez całe
życie był więc u siebie, na swojej
ziemi. Nawet teraz, gdy przeszedł

operacje nóg i porusza się o ku-
lach, codziennie choć na chwilę
wychodzi w pole. A najchętniej
siadłby na traktor i pomógł synowi. 

Państwo Pawlik wychowali
dwójkę dzieci, syna i córkę. We
Frankowie, razem z rodzicami zos-
tał syn. I to on z żoną już prawie od
25 lat są kolejnymi gospodarzami
w rodzinnym domu Pawlików.
Oczywiście dalej rozwijają gospo-
darstwo, modernizują je, dokupili
ziemi, nastawili się na hodowlę
świń. I, co jest chyba oczywiste,
przygotowują jednego z synów do
przejęcia „dziadkowych włości” w
przyszłości. Będzie to już piąte po-
kolenie rodziny, które prowadzi
gospodarstwo we Frankowie. 

Irena i Leon Pawlik za kilka dni
obchodzić będą jubileusz 50-lecia
wspólnego życia. Na uroczystość
przyjadą najbliżsi, ale i trochę dalsi
krewni. Będą oczywiście wszystkie
wnuki - czterech chłopców i dziew-
czyna. I właśnie o nich dziadkowie
myślą teraz najczęściej. Bardzo
chcieliby doczekać wszystkich ślu-
bów swoich wnucząt, cieszyć się
prawnukami, być z nimi jak najdłu-
żej. A na co dzień jubilaci lubią
krzątać się po gospodarstwie. Pani
Irena ciągle jeszcze gotuje, pan
Leon choćby doradza synowi.
Chętnie oglądają też telewizję i
czytają gazety, zwłaszcza pan
Leon. I marzą o zdrowiu dla siebie
i bliskich. Właśnie tego państwu
Pawlikom szczerze życzymy. 

B A D A N I A  P R O F I L A K T Y C Z N E
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w  Poznaniu na podsta-

wie porozumień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
16 lipca o godzinie 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej
przeprowadzi spotkanie edukacyjne dla mieszkańców gminy, podczas którego
zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną spe-
cjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajo-
nej w kale (profilaktyka raka jelita grubego), a w dniu 25 lipca pobierana będzie
krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu
krokowego (prostaty).

W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50. roku życia.
Krew pobierana będzie w M-GOK-u 
w Osiecznej w godz 9.00 – 13.00.

Na badania należy zabrać dowód osobisty.
Zapisy na badania przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Osiecznej w godzinach 8.00-12.00 
Numer telefonu: 65 5350 016 wewn. 17.


