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W niedzielę 13 stycznia tradycyjnie już zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Choć sztab jest jeden wspólny koncert odbędze w dwóch
miejscach równocześnie. W Osiecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury, w Kąkolewie w sali Domu Strażaka. Zbiórka pieniędzy na WCZESNE
WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI ORAZ PROWADZENIE
PROGRAMÓW MEDYCZNYCH I PROGRAMU EDUKACYJNEGO FU-
NADACJI połączona z występami artystycznymi będzie trwała od rana aż
do 20, kiedy puszczona zostanie gwiazdka do nieba. Szczegółowy pro-
gram uroczystości zamieszczony zostanie na stonie www.osieczna.pl. Ar-
tyści mogą zgłaszać chęć uczestnictwa na scenie u pani Moniki
Triller-Witkowskiej.

CZEKAMY NAWAS 13 STYCZNIA!

Zagra orkiestra

Podczas ostatniej sesji radni
byli jednomyślni. Przyjęli wszystkie
opracowane uchwały, a dotyczyły
one warunków przyznawania do-
datków, nagród, świadczeń na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli i
pracowników oświaty; udzielenia
dotacji w wysokości 8 tysięcy na
remont kościoła parafialnego pod
wezwaniem Świętej Trójcy w
Osiecznej; wygaśnięcia mandatu
zmarłego radnego Bronisława Ku-
rzawskiego; przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w obrębie miejscowo-

ści Kąkolewo; udzielenia upoważ-
nienia na wydawanie decyzji w
sprawie alimentów Kierownikowi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osiecznej;
Radni przyjęli również uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w
wysokości 700 tysięcy zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na finansowanie zadania „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami etap II w miejs-
cowości Kąkolewo.
Ostatnia sesja w tym roku od-

będzie się 30 grudnia.

Radni obradowali
We Frankowie odwiedziliśmy Leokadię i Stanisława Kołodziejowie, któ-

rzy 9 grudnia obchodzili 50 rocznicę wspólnego życia. Pani Leokadia po-
chodzi z Frankowa i w tej wsi spędziła całe swoje życie. Najpierw z
rodzicami, a potem po nich prowadziła małe gospodarstwo rolne. A pan
Stanisław był telemonterem i pracował w Telekomunikacji. W jednym za-
kładzie pracował aż 42 lata. Dziś jubilaci są na emeryturach, ale jak sami
mówią pracy im nie brakuje. Państwo Kołodziejowie wychowali pięciu
synów. Dwóch założyło rodziny i wyprowadziło się do Górzna, ale trójka
została w domu. Jest więc dla kogo gotować, sprzątać, prowadzić dom.
Państwo Kołodziejowie od 40 lat mieszkają w budynku po byłej szkole,
który niedawno kupili. Tuż za ścianą mają świetlicę, jednak nie narzekają
na sąsiedztwo. Lubią młodzież, a często sami z młodymi spędzają czas.
Doczekali się przecież pięciu wnuków i dwóch prawnuków. I teraz myślą
tylko o tym, by zdrowie dopisywało, bo niestety obydwoje leczą się na
serce. My mamy nadzieję, że jeszcze długo cieszyć się będą życiem z bli-
skimi.

Zofia i Zygmunt Nowakowscy poznali się na zabawie. Pani Zofia po-
chodziła z Wolkowa, a pan Zygmunt z Kątów. Zaraz po ślubie zamieszkali
u rodziców panny młodej, ale już wkrótce przenieśli się do Drzeczkowa.
Pan Zygmunt całe życie pracował w PGR, głównie przy bydle. A pani Zofia
prowadziła dom, wychowywała dzieci i zatrudniała się sezonowo w gos-
podarstwie. Potem państwo Nowakowscy przeprowadzili się z powrotem
do Wolkowa, ale już do pegeerowskiego pałacu, na służbowe mieszkanie.
Tam przeżyli 20 lat i doczekali się emerytury. Jubilaci mają dwie córki i
syna. Wszyscy założyli już swoje rodziny i teraz często odwiedzają rodzi-
ców i dziadków. Bo państwo Nowakowscy doczekali się siedmioro wnu-
cząt i jednego prawnuka. Prawdopodobnie wszyscy przyjadą do jubilatów
na 50-lecie ich pożycia małżeńskiego, które przypada w grudniu. Ale tym
razem już do Trzebani. Pięć lat temu jubilaci kupili bowiem małe miesz-
kanie w tej wsi. Teraz są naprawdę na swoim, zajmują się domem oraz
ogrodem i marzą tylko o tym, by dopisywało im zdrowie. Amy życzymy, by
te marzenia się spełniły.

50 lat razem

Członkowie Koła Seniora "Złota jesień" z Kąkolewa spotkali się
wraz z zaproszonymi gośćmi przy wigilnym stole, by podzielić się
opłatkiem, pośpiewać wspólnie kolędy i i zjeść wieczerzę. Atmo-
sfera przy blasku świec i światełek migoczących na choince była
iście rodzinna. Seniorzy swoje podziękowania i najlepsze życze-
nia kierują do sponsorów, dzięki którym takie spotkanie jest moż-
liwe.


