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Przywieźli ich dzień wcześniej,
z więzienia w Lesznie, razem z
trzydziestoma innymi Polakami.
Umieścili w budynku dzisiejszej
biblioteki. Zorganizowali szybki
sąd i wydali wyrok. Na śmierć ska-
zali Henryka Juchniewicza, Stani-
sława Głowacza i Jana
Stelmaszyka. Tylko za to, że byli
Polakami, że należeli do polskich
organizacji, że kochali ojczyznę.
Wyrok wykonali na ulicy, tuż pod
domem nr 7 na rynku. Henryk
Juchniewicz zobaczył jeszcze ojca
i krzyknął do niego: “Żegnam cię”.
A potem, gdy kule biegły w jego
kierunku powiedział: “Oddaję życie
za Polskę. Żegnam was wszyst-

Co łączy zegar i tablicę?
Tragedię, która wydarzyła się 21 października 1939 roku w Osiecznej znają niemal wszyscy i
to nie tylko w gminie. Opisano ją w książkach, udokumentowano, dzieci uczą się o niej w
szkołach. Tego dnia o godzinie 13.10 Niemcy rozstrzelali trzech polskich patriotów.

kich. Niech żyje Po...”. Więcej nie
zdążył.

Po wojnie mieszkańcy Osiecz-
nej ufundowali tablicę pamiątkową
ku czci bohaterów. Powiesili ją na
froncie domu nr 7 i przez wszyst-
kie mijające od tamtego wydarze-
nia lata pamiętali o swoich bliskich.
Tam zapalają znicze i składają
kwiaty. Miejscem Pamięci opiekuje
się młodzież.

A co z zegarem, o który py-
tamy w tytule? Co ma wspól-
nego z tablicą rozstrzelanych?

Zegar jest drewniany, nieduży,
najprawdopodobniej ma około stu
lat. Dziś jest już nieco zaatako-
wany przez korniki, ale właści-

cielce chcą go odrestaurować. Tak
naprawdę jest przecież częścią
historii, która dotyczy bezpośred-
nio ich rodziny.

Zegar pokazał nam Józef Juch-
niewicz, którego wujek został roz-
strzelany przez Niemców. Ten
zegar dziś znajduje sie w domu ro-
dzinnym Juchniewiczów. W pew-
nym sensie zatoczył koło historii.
Był bowiem początkiem dramatu
Polaków patriotów, a teraz jest w
domu jednego z nich.

Zegar w latach trzydziestych
ubiegłego wieku wisiał w niemiec-
kiej restauracji, przy osieckim
rynku. Tam spotykali się Niemcy z
całej gminy. Naziści ustalali wów-

czas nazwiska Polaków, których
uznawali za wrogów. Zapisywali
dane powstańców wielkopolskich,
członków organizacji patriotycz-
nych, Polaków szerzących miłość
do języka polskiego, właścicieli za-
kładów prywatnych. Prawdopo-
dobnie lista zawierała trzydzieści
nazwisk właśnie tych obywateli
Osiecznej, którzy potem w 1939
roku zostali aresztowani. Tę listę
Niemcy schowali w małym drew-
nianym zegarze wiszącym na ścia-
nie restauracji. Wówczas zegar

Na końcu marca radni ob-
radowali na sesji. Podjęli
uchwały w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdań z dzia-
łalności poszczególnych komisji
Rady Miejskiej w Osiecznej za
2007 rok,

b) ustalenia wartości jednego
punktu oraz najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników
zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych jednostek samo-
rządu terytorialnego,

c) ustalenia diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla
sołtysów i przewodniczącego Za-
rządu Osiedla,

d) zmiany uchwały Nr
XIV/104/2007 Rady Miejskiej
Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007
roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Miasta i
Gminy na rzecz Województwa
Wielkopolskiego w roku 2008,

e) zmian w uchwale budżeto-
wej na rok 2008,

Na sesji poruszono temat prze-
niesienia tablicy rozstrzelanych
znajdującej się na ścianie kamie-
nicy na rynku w Osiecznej.

Kolejna sesja już 29 kwietnia.

Kolejna
sesja

(dokończenie na str. 8)
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Michał Wojtyniak – mieszka-
niec Kątów nie tylko w naszej gmi-
nie, ale również w sąsiedniej
gminie Krzywiń znany jest ze swo-
jej pasji. Pan Michał kocha historię.
Dawne dzieje nie są mu obce. Od
wielu lat pasjonuje się tym przed-
miotem. Szczególnie lubi historię
naszego regionu oraz dzieje
dawne – losy Piastów z uwzględ-
nieniem Wielkopolski krzywińskiej,
międzyludzkie powiązania, historie
ich miłości, ślubów, czy traktatów
małżeńskich, wydarzenia mające
miejsce na terenie Wielkopolski
południowo-zachodniej, okres na-
poleoński.

- Ciekawą postacią jest też
Dezydery Chłapowski. Jedno
czego nie lubię, to historii najno-
wszej, bo jest zakłamana – mówi.

Michał Wojtyniak od dziecka in-
teresował się historią. Z zapartym
tchem czytał książki o minionych
dziejach. Przyjemność badania
przeszłości rozbudził w nim Jan
Słowikowski, nauczyciel historii w
Szkole Rolniczej w Bojanowie, do
której pan Michał chodził. Przy-
znaje, że zachęciła go również te-
lewizja… bo dawała same nudne
programy.

- Albo filmy amerykańskie,
gdzie podstawowym narzędziem
był nóż albo pistolet. Nic cieka-
wego nie wnoszą, nic nie przed-
stawiają – mówi.

Wieczorami bierze więc
książkę w ręce i czyta.

- Często nawet do północy –
mówi żona Anna.

Michał Wojtyniak nie tylko czyta
uzupełnia swą wiedzę również bio-
rąc udział w spotkaniach z profe-
sorami uniwersyteckimi,
archeologami, czasem zdarza mu
się zadawać trudne pytania, czy
nawet podważać prawdziwość wy-
głaszanych teorii. Zresztą nie bez

Nie tylko regionalista
- Udało mi się w bibliotece zdobyć taką książkę – Michał Wojtyniak pokazuje tom „Życie i
myśl Jana Koźmiana”. Nie kryje zadowolenia. Spędzi nad nią zapewne kilka nocy i poświęci
jej czas wolny w ciągu dnia.

racji.
- Każdą książkę czytam po

dwa, trzy razy, bo za pierwszym
podejściem nie wyłapuje się
wszystkich szczegółów.

W bibliotekach zaczyna już bra-
kować opracowań na tematy histo-
ryczne, których nie znałby pan
Michał. Swoją pasją zaraził też
swoje dzieci a i żona osłuchała się
z niektórymi faktami historycznymi,
bo przecież jak się do czegoś cie-
kawego dotrze, to trzeba się tym z
rodziną podzielić.

Na co dzień zajmuje się prowa-
dzeniem gospodarstwa, jest rolni-
kiem, ojcem czworga dzieci,
mężem. To nie przeszkadza mu
być również historykiem. History-
kiem amatorem, choć wiedzą do-
równującym niejednemu
naukowcowi. Nie posiada żadnych
dokumentów potwierdzających
zdobycie wiedzy historycznej. Ale
jej istnienia nie sposób zakwestio-
nować.

Opowiada on o ludziach żyją-
cych przed wiekami, o regional-
nych zdarzeniach, o
ciekawostkach, jakich nie ma w
podręcznikach, np. że figura św.

Jana Nepomucena odwrócona jest
tyłem do ulicy, bo wskazuje na ko-
ściół w Czerwonej Wsi. Przywołuje
postać Laskonogiego, wspomina o
Awdańcach – potomkach wikin-
gów. Doskonale zna dzieje Chła-
powskich i pochodzenie nazw
miejscowości. Fakty z historii lo-
kalnej łączy z dziejami Polski. Zna
tytuły i autorów opracowań. Mówi,
że wiele książek zawiera błędy i
nieścisłości.

- W wypowiadaniu poglądów na
temat wydarzeń trzeba być ostroż-
nym, a słowo „prawdopodobnie”
jest bardzo na miejscu. My, wygła-
szając opinie, jesteśmy nauczeni,
że oceniamy kogoś jako postać
dobrą lub złą, a takich ludzi nie ma.
Wszyscy mają wady i zalety, po-
pełniają błędy i robią dobre uczynki
– mówi pan Michał.

Pan Michał jest członkiem To-
warzystwa Ziemi Osieckiej i Towa-
rzystwa Ziemi Krzywińskiej. To
drugie - co miesiąc organizuje
spotkania z naukowcami, regiona-
listami. W tych spotkaniach pan
Michał w miarę możliwości i wol-
nego czasu uczestniczy. Tam słu-
cha, zadaje pytania i wciąż
poszerza swoją wiedzę. Jeśli tylko
uda mu się trafić na ciekawe źródło
czy opracowanie, zaraz kseruje
najważniejsze informacje. Chociaż
one i tak zostają w jego głowie.
Dlaczego czuję się również zwią-
zany z ziemią krzywińską?

- Podział administracyjny jest
sztucznym podziałem. Podział pa-
rafialny jest ważniejszy, a my nale-
żymy do parafii Czerwona Wieś,
która podlega pod Krzywiń.

Można więc powiedzieć, że Mi-
chał Wojtyniak jest regionalistą
dwóch gmin, a te gminy dzielą się
między sobą jego wiedzą.

ALDONA KORBIK

Kto posiada niepotrzebny
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny może się go pozbyć.
W sobotę 17 maja zorganizo-
wany zostanie wywóz takich
odpadów.

Zużyte lodówki, pralki, ku-
chenki, odkurzacze, żelazka, tele-
wizory, odbiorniki radiowe,
komputery, narzędzia elektryczne i
sprzęt do koszenia trawników oraz
zużyte źródła światła, świetlówki i
linie kompaktowe odbierane będą
bezpłatnie w wyznaczonych pun-
ktach miejscowości.

Zwracamy jednak uwagę na to,
iż zużyty sprzęt z wymontowanymi
akumulatorami, silnikami, agrega-
tami czy innymi źródłami energii
nie kwalifikuje się już jako sprzęt
elektroniczny i elektryczny ale jako
złom i taki nie będzie odbierany.

Przypominamy również, że jeśli
ktoś chce się pozbyć zużytego
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego poza wyznaczonym
przez burmistrza terminem musi
za ten wywóz zapłacić. Warto więc
poszukać zużytych maszyn i po-
zbyć się ich teraz, by nie zalegały
w domach, czy na podwórkach.

Sprzęt należy dostarczyć do
godziny 9 do niżej podanych
miejsc:
- Kąkolewo – przy świetlicy wiej-
skiej,
- Frankowo – przy świetlicy wiej-
skiej,
- Dobramyśl – pobocze drogi przy
posesji nr 3a (dom sołtysa),
- Grodzisko – przy świetlicy wiej-
skiej,
- Świerczyna – plac przed kościo-
łem (przy drzewie),
- Kleszczewo – przy świetlicy wiej-
skiej (boisko do koszykówki),
- Miąskowo – przy posesji nr 4,
- Kąty – przy posesji nr 48 i 49
(przystanek szkolny),
- Trzebania – przy świetlicy wiej-
skiej,
- Wojnowice – utwardzony plac za
świetlicą wiejską,
- Popowo Wonieskie – obok re-
mizy strażackiej (przy transforma-
torze),
- Ziemnice – obok świetlicy wiej-
skiej (przy transformatorze),
- Osieczna – Plac 600-lecia (przy
budynku Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury); na ulicy Lesz-
czyńskiej (plac za przystankiem
autobusowym),
- Łoniewo – utwardzony plac
przed świetlicą wiejską,
- Wolkowo – pobocze drogi przy
posesji nr 10 (dom sołtysa),
- Witosław – koło przystanku
szkolnego (przed blokiem),
- Drzeczkowo – przy posesji nr 19
(dom sołtysa).

Zbiórka
sprzętu

Przede wszystkim o Dniu Matki, bo to jedno z piękniejszych świąt w
roku. Przypada 26. Ale ten miesiąc rozpoczyna się Świętem Pracy oraz
świętem narodowym Polski, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Potem 8 maja jest Dzień Zwycięstwa. Warto wiedzieć, że tego samego
dnia obchodzi się też Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek. Swoje święto w maju obchodzą również pielęgniarki -
przypada ono 12. A później, 15 maja, na świecie obchodzi się Międzyna-
rodowy Dzień Rodziny, a więc właściwie jest to święto każdego z nas.

W maju jest jeszcze Światowy Dzień Telekomunikacji - 17. 05. i Świa-
towy Dzień Kosmosu - 21. 05. oraz Międzynarodowy Dzień Muzeów - 18.
05. i Światowy Dzień Rozwoju Kultury - 31. 05. Warto jeszcze powiedzieć,
że ostatni dzień maja to szczególny czas dla palaczy. Od 1988 roku Świa-
towa Organizacja Zdrowia ustanowiła 31 maja dniem bez papierosa. Pa-
miętajmy więc, by choć tego dnia zrezygnować z nałogu.

Nie zapomnij w maju
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Dwa razy budowana

Na adresowany do dzieci konkurs „Moja wędkarska przygoda z rybą”
napłynęły cztery prace wykonane przez: Marysię Pawlisiak z Popowa Wo-
nieskiego, Oliwię Biernaczyk z Miąskowa i Elżbietę Ratajczak z Kąkolewa.
Wszystkie otrzymają nagrody nagrody ufundowane przez Koło Wędkar-
skie Osieczna. Małym artystkom gratulujemy talentu i wygranej. Po od-
biór nagród zapraszamy do redakcji – UMiG ul. Powstańców Wlkp. 6 pokój
nr 9a.

Sołtys Kątów Jan Olejnik ma w
swoich archiwach zdjęcie upamięt-
niające poświęcenie nowo posta-
wionej figury.

- Rozpoznaliśmy na tej fotogra-
fii dwie osoby. Tego starszego
pana – wskazuje palcem na jego-
mościa stojącego w tłumie - i tę
małą dziewczynkę. Wiemy, w któ-
rym roku się urodziła, a na zdjęciu
może mieć trzy – cztery lata. Na tej
podstawie wnioskujemy, że figurę
poświęcono w 1938 bądź 1939
roku.

Wtedy postawiono figurę po raz
pierwszy. Wykorzystano teren
małej działki powstałej podczas
przebudowy drogi. Krótko potem
wybuchła wojna. Mieszkańcy do-
stali rozkaz rozebrania figury. Nie
dostosowali się do niego. Zabrali
tylko figurkę Matki Bożej i złożyli w
kościele w Czerwonej Wsi. Pusty
słup figury okupanci w latach czter-
dziestych zburzyli. Opasali słup

Miała istnieć tylko cztery lata, ale mieszkańcy na to nie po-
zwolili. Już od ponad sześćdziesięciu lat przy figurze Matki
Bożej w Kątach przy głównej drodze Leszno-Śrem odbywają
się nabożeństwa majowe.

liną, którą zaczepiono do samo-
chodu wojskowego. Zebrano cegłę
i po figurze nie pozostał ślad.
Mieszkańcy Kątów jednak pamię-
tali. Odbudowali figurę w podzięce
za przetrwanie wojny. Nowy postu-
ment stanął jeszcze w 1945 roku, z
kościoła przywieziono postać
Matki Boskiej. Pięćdziesiąt lat póź-
niej figurę wyremontowano. Krzyż
na szczycie figury jest tym samym,
który stał na figurze przedwojen-
nej. Mieszkańcy Kątów dbają o wy-
gląd kapliczki, kiedyś ten
obowiązek spełniały po kolei
panny ze wsi.

dzień dzisiejszy

rok 1939

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Poniecu

lokata promocyjna
max% *

6,5%
* - oprocentowanie stałe

- dla lokat zakładanych od 10 kwietnia do 10 maja 2008 r
- na okres 12 miesięcy
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Mistrzowie
z Osiecznej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY W
OSIECZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁA-

NIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI

Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciw-
działanie narkomanii i alkoholizmowi – z realizacją zadania w 2008 roku.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005
roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie w zakresie ochrony zdro-
wia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - Organizacja
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy w Osiecz-
nej.
a) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008 roku
– 23. 000 zł,
b) termin realizacji zadania do grudnia 2008 roku,
c) warunki realizacji zadania:
- zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej,
- zapewnienie do prowadzenia zajęć osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą,
- realizacja programu profilaktycznego,
d) informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007
roku.

Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
miasta i gminy w Osiecznej z zakresu ochrony zdrowia.
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające
się o dotację zadania powinny spełnić warunki ogólne:
• złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę
przez osoby upoważnione, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i ter-
minowy,
• wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń,
kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania.
2. Termin i sposób składania ofert:
• kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać przez osoby upo-
ważnione do składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
maja 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Osiecznej, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 6 tel. (065) 535-00-16.
Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru
zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra-
wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór
ofert dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej (pok. nr 2) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem
przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
3. Warunki i termin realizacji zadania:
• oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wy-
konania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie,
• od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej
dotacji ze środków budżetu miasta i gminy w Osiecznej,
• termin realizacji zadania: od 15 czerwca do 31 grudnia 2008 roku,
• wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie
wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej.
4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
• rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13
czerwca 2008 roku włącznie,
• oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Kon-
kursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej.
Ocenie podlegają następujące kryteria:
• merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wniosko-
dawcy,
• ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu do-
świadczenia podmiotu realizacji tego zadania, realności wykonania zada-
nia, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
• ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczęd-
ności oraz efektywności wykonania,
• kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np.
praca wolontariuszy).
5. Postanowienia końcowe:
• Dotacji nie można wykorzystywać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do od-
wołania.
Miasto i Gmina w Osiecznej w latach ubiegłych nie zlecało realizacji zadań
publicznych podmiotom wymienionym w art. 13 ust. 2 pkt. 7 z zakresu
ochrony zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej
Osieczna, 28 kwietnia 2008 r.

/-/ Stanisław Glapiak

- Jako członkowie koła wędkar-
skiego mogliśmy organizować we-
wnętrzne zawody, ale nie
mogliśmy startować w mistrzo-
stwach o wyższej randze. Posta-
nowiliśmy więc założyć klub i
uzyskać licencję. W ten sposób
najlepsi zawodnicy mieli możli-
wość rywalizacji z innymi wędka-
rzami – tłumaczy prezes koła
Piotr Kośmider.

Ci, którzy chcieli być członkami
klubu zdeklarowali się dobrowol-
nie, jest też kilka osób, które na-
leżą i do klubu i do koła. Na

początku działalności DAN-POL li-
czył 16 zawodników, dziś jest 38,
w tym 3 kobiety. Większość klubo-
wiczów wywodzi się z osieckiego
koła, ale są też osoby z zewnątrz
– z Leszna, czy Pawłowic.

Na swoim koncie mają zdoby-
tego w 2007 roku Wicemistrza
Wielkopolski w kategorii juniorów
oraz 4. i 5. miejsce w Grand Prix
Wielkopolski. W ubiegłym roku
podczas Mistrzostw Wielkopolski
seniorów zajęli 6 miejsce, na 16
startujących drużyn. Dwa lata
temu zdobyli Mistrzostwo Polski w
kadetach. W każdym sezonie ko-
biety i mężczyźni startują również
w Mistrzostwach Polski. Jako tre-
ningi organizują klubowe zawody
towarzyskie.

- Na każdych zawodach, nawet
naszych wewnętrznych wręczamy

Chyba niewiele osób wie, że na terenie Osiecznej działa klub
wędkarski DAN-POL. Istnieje już od 7 lat i rozsławia naszą
miejscowość na cały kraj. Powstał w 2001 roku jako antido-
tum na niemożność brania udziału w mistrzostwach.

dyplomy i puchary, bo chcemy,
żeby każdy zwycięzca czuł się do-
ceniony – mówi prezes.

W tym roku startować będą
sześć razy w zawodach Grand Prix
Wielkopolski, jedno z tych spotkań
– na Odrze w miejscowości Klucze
powierzono im do realizacji.

DAN-POL to jeden z ośmiu klu-
bów działających przy okręgu lesz-
czyńskim. Jako jedyny w tym roku,
w styczniu zorganizował podlo-
dowe zawody.

- Nasz klub ma swój sztandar i
kronikę. Jesteśmy jednostką nie-

zależną, samofinansującą się.
Wędkarstwo to sport kosztowny, a
wyjazd na mistrzostwa wiąże się
ze sporym wydatkiem. Zdobyliśmy
już wiele i nie chcemy tego za-
przepaścić, dlatego mile widzieli-
byśmy sponsorów, którzy
zechcieliby nas wspomóc finan-
sowo – mówi P. Kośmider

Członkowie DAN-POL dziękują
sponsorom, bez których nie byłoby
tych osiągnięć: burmistrzowi, dy-
rektorowi banku w Osiecznej i za-
kładowi Kan-Bud,zaangażowanym
w działalność: Ryszardowi Dwo-
rackiemu, Grzegorzowi Wróblew-
skiemu i Jackowi Borowcowi oraz
wszystkim ludziom, którzy przy-
czynili się do sukcesu klubu.

W czerwcu członkowie klubu
DAN-POL chcą startować w Mist-
rzostwach Polski organizowanych
w Warszawie na Wiśle.
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Kiedy przeprowadziła się do
Kąkolewa wiedziała już co chce w
życiu robić. Wcześniej pracowała
w sklepie zielarskim w Lesznie i
wówczas skończyła kurs zielarski i
zdobyła uprawnienia do prowa-
dzenia własnej placówki. Dwa lata
zdobywała doświadczenie i uczyła
się nowego zawodu. Potem otwo-
rzyła swój sklep.

Pani Alina mówi, że trochę był
to przypadek. Kiedyś była ofiarą pi-
janego kierowcy, który chcąc
ukraść samochód potrącił ją i prze-
jechał przez jej nogi i biodra. Kilka-
naście miesięcy leczyła się i
rehabilitowała. I wtedy, nie mogąc

Apteka z łąki
Alina Ciesielska z Kąkolewa przyrodą interesuje się od za-
wsze. Przez 20 lat mieszkała na wsi pod Kościanem i to tam
poznała różne gatunki roślin i ziół. Dużo na ich temat czytała,
kupowała poradniki, książki, gazety. Chętnie porównywała
wiedzę teoretyczną, z tym co mogła zobaczyć na łące, w
lesie, na polu.

właściwie robić nic, sięgała po ulu-
bioną lekturę. To wówczas prze-
czytała setki fachowych artykułów,
zgromadziła bogatą przyrodniczą
bibliotekę, dowiadywała się, które
zioła pomagają przy jakiej choro-
bie. I tak naprawdę wtedy podjęła
decyzję, że będzie samodzielnie
prowadzić zielarski sklep. Nie tylko
bowiem dużo o ziołach wiedziała,
ale lubiła tę pracę. Tak zresztą jak
przyrodę i jak życie na wsi. Stąd
przeprowadzka do Kąkolewa. A
przypadek sprawił, że zamieszkała
przy ulicy Jabłonkowej, czyli jakby
wprost wyjętej z ogrodu.

- Dobrze czuję się w Kąkolewie

- mówi pani Alina. - Lubię ten
spokój, ciszę, bliskość lasów. No i
mnóstwo roślin, które z powodze-
niem mogłyby trafić do każdej do-
mowej apteczki.

I opowiada, że w pobliżu rosną
lipy, akacje, kasztanowiec, że zna-
leźć można jaskółcze ziele, skrzyp,
mniszek lekarski, że mnóstwo jest
stokrotek, młodych pędów sosny i
dziesiątek innych wartościowych
roślin. Każda z nich zasługuje na
to by je chronić, pielęgnować, a
potem zerwać i ususzyć. Oczywi-
ście trzeba wiedzieć jak i kiedy to
robić, bo tylko prawidłowo przygo-
towane zioła są skuteczne.

- Zioła zbiera się po trzech sło-
necznych dniach - wyjaśnia pani
Alina. - I w pogodnym dniu, za-
wsze po godzinie piętnastej. A
suszy szybko, w przewiewnym
miejscu, nie w słońcu.

Pani Alina jest zwolennikiem
naszych, polskich ziół. Mówi, że
tam gdzie się żyje, tam znajdzie
się też najlepsze lekarstwo na
swoje dolegliwości. A zioła poma-
gają w leczeniu, wzmacniają orga-
nizm, czasem go uodporniają.

Dlatego do jej sklepu przychodzą
pacjenci różnych gabinetów lekar-
skich. Radzą się, proszą o zestawy
odpowiednich ziół, poszukują su-
plementów diety. No i znajdują je,
bo jest ich w placówce około dwu-
stu. Część pochodzi na przykład z
Podlasia, niektóre sprowadzane są
z zagranicy, bo przecież i takich
pacjenci szukają. Ale co podkreśla
pani Alina, aptekę ziół możemy
mieć za oknem. Już przecież Pa-
racelsus powiedział, że "wszystkie
łąki i pastwiska, wszystkie góry i
pagórki są aptekami". A więc te za
miedzą, w Kąkolewie, także.

Pani Alina Ciesielska chętnie
dzieli się wiedzą o poszczególnych
roślinach. Teraz na przykład radzi
zbierać żółte kwiatki mniszka le-
karskiego, czyli popularnego mle-
czu. Z tych kwiatków będzie
można przyrządzić wspaniały lecz-
niczy syrop. Przepis na ten syrop
zamieścimy w majowym wydaniu
gazety. Dziś polecamy sałatkę dla
zmęczonych. Robi się ją z młodych
listków mleczu. Trzeba je tylko po-
ciąć, dodać odrobinę soli, pieprzu,
czosnku, oleju i cytryny. Tak przy-
rządzone danie jest skutecznym
środkiem przeciw objawom wio-
sennego zmęczenia. Leczy doleg-
liwości wątroby, poprawia
przemianę materii, oczyszcza krew
i nerki.

Mniszek lekarski już pojawił się
na naszych łąkach. Pani Alina
radzi zebrać go jak najwięcej, a
potem korzystać z jego wspania-
łych właściwości. A wszystkich za-
prasza do swojego sklepu, do
Leszna.

HALINA SIECIŃSKA

Złóż życzenia
Zofii - 15.5.

Zofia przybyła do nas z
Grecji, a greckie słowo "sop-
hia" znaczy biegłość, sztukę,
wiedzę. Największą popular-
nością imię to cieszyło się w
XIX i na początku XX wieku.
Dziś dość rzadko nadawane
jest dziewczynkom. Zofia
jest kobietą rozsądną, pra-
cowitą i uczciwą. Cenią ją
szefowie, gdyż doskonale
radzi sobie nawet z trudnymi
zadaniami. W lawinie spraw
i obowiązków często zapomina o sobie, ale nie czuje się
z tym nieszczęśliwa. Jest wspaniałą żoną i matką. Kolo-
rem Zofii jest zieleń, rośliną cedr, zwierzęciem jaskółka,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny obcho-
dzi również 30 września.

W gminie Osieczna mieszka aż 95 pań o imieniu
Zofia. Najczęściej nadawano je u nas w latach dwudzie-
stych, trzydziestych ubiegłego wieku. Do dziś żyją wśród
nas aż 42 osoby, które wówczas otrzymały to imię. A naj-
starszą jest pani Zofia Bartkowiak z Kąkolewa, która
przed kilkoma dniami skończyła 90 lat. Pani Zofii ży-
czymy jeszcze wielu imieninowych uroczystości. Naj-
młodszą Zosienką jest natomiast Zosia Grobelna z
Osiecznej, która dopiero w lipcu będzie miała roczek.
Wszystkim Zosiom w gminie życzymy tylko słonecznych
dni w życiu.

No i jeszcze trochę statystyki. Najwięcej pań o imie-
niu Zofia mieszka w Kąkolewie - 27 i w Osiecznej - 24. A
kolejno: w Świerczynie - 12, w Popowie Wonieskim - 5,
w Jeziorkach, Ziemnicach, Wojnowicach i Grodzisku - po
4, w Drzeczkowie - 3, we Frankowie, i Łoniewie - po 2,
oraz w Kleszczewie,Dobramyśli, Trzebani i Kątach po
jednej.

Stanisławowi - 8.5.
To stare słowiańskie

imię nadawano mężczyz-
nom, którzy mieli być
sławni. Podobno każdy
Stanisław jest bardzo pra-
cowity i bierze się nawet za
sprawy niewykonalne, wy-
chodząc z nich najczęściej
zwycięsko. Chętnie po-
maga innym i służy dobrą
radą, czym zyskuje sobie
popularność i sympatię in-
nych. Stanisław nie jest materialistą. Pieniądze są
mu oczywiście potrzebne, ale nie są najważniejszą
sprawą w życiu. Jego kolorem jest fiolet, rośliną
drzewo pomarańczowe, zwierzęciem wielbłąd,
liczbą jedynka, a znakiem zodiaku Koziorożec. Sta-
nisław obchodzi też imieniny 3 maja, 18 września i
13 listopada.

Imię Stanisław w naszej gminie nadawano bar-
dzo często. Dziś mieszka u nas aż 125 Stanisła-
wów. Charakterystyczne jest to, że po 2000 roku
chłopcy dostali to imię tylko cztery razy. A najmłod-
szy jest Stasiu Schulz z Osiecznej urodzony w
grudniu 2006 roku. Wszyscy pozostali Stasiowie są
dorosłymi mężczyznami. Jednym i drugim życzymy
zdrowia i szczęścia. Także najstarszemu Stanisła-
wowi Prałatowi z Drzeczkowa, który w tym mie-
siącu skończył 93 lata. A w poszczególnych
miejscowościach mieszka: w Kąkolewie — 34 Sta-
siów, w Osiecznej — 24, w Świerczynie — 15, w
Grodzisku, Łoniewie i Kątach po 8, w Drzeczkowie
- 5 w Wojnowicach i Popowie — po 4, w Ziemni-
cach, Frankowie i Dobramyśli po 3, w Jeziorkach -
2, w Wolkowie, Kleszczewie, Miąskowie i Witosła-
wiu — po 1.

Zofia Ratajczak
z Osiecznej

Stasiu Schulz
z Osiecznej

Zielarnia
"Pod Jemiołą"

Leszno
Aleje Krasińskiego 10

poleca:
zioła * suplementy diety *

kosmetyki * zdrową żywność

Sklep czynny:
poniedziałek - piątek 9 - 17

soboty 8 - 13
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Spotkania z sołtysami
Remigiusz Przybylski mieszka w Ło-

niewie od 25 lat. Tutaj znalazł żonę i tu prze-
prowadził się z sąsiedniej Trzebani.
Zamieszkał w rodzinnym domu żony, razem
z teściami. Do dziś wspólnie prowadzą do-
mowe gospodarstwo. Pan Remigiusz jest z
zawodu monterem urządzeń rolniczych, ale
w swoim fachu pracował tylko kilka lat. Od
dawna jest drwalem, zatrudnionym w Zakła-
dzie Usług Leśnych. Razem z żoną wycho-
wał syna i córkę. Obydwoje są już dziś
dorośli.

Remigiusz Przybylski po raz pierwszy
wystartował w wyborach sołeckich w 2002
roku. To było w połowie kadencji, bo po-
przedni sołtys zrezygnował z funkcji. Potem
była druga kadencja, a przed rokiem trzecia. Tak więc sołtysuje już sześć
lat, a do kolejnych wyborów ma jeszcze trzy lata. Czy potem będzie się
znowu ubiegał o zaufanie mieszkańców, jeszcze nie wie. Póki co ma co robić
we wsi. A, że dobrze współpracuje z Radą Sołecką, więc wiele rzeczy im po
prostu wychodzi. Zapytaliśmy więc pana Remigiusza, co zmieniło sie w Ło-
niewie w ostatnich latach. Czy wieś jest ładniejsza i bezpieczniejsza? Z od-
powiedzią nie było kłopotów. We wsi zrobili wysepkę i postawili lustro przy
wjeździe, dołożyli parę lamp, remontowali drogi i chodniki. Wszystko po to,
by mieszkańcom było wygodniej, ale też by bezpieczniej przejeżdżało się
przez wieś. No i aby było ładniej. Łoniewo zyskało przecież 650 metrów
chodnika, ma dywanik asfaltowy na 300 metrach, a kilka odcinków dróg zos-
tało utwardzonych. Przez ostatnie lata remontowano też świetlicę. Obiekt
zyskał kominek, jest wymalowany, ma naprawiony dach.

Do zrobienia jest oczywiście dużo więcej, ale sołtys mówi, że zadania
zaplanowano na rok bieżący i na następne. Między innymi powstanie chod-
nik od sklepu do świetlicy, być może mieszkańcy wkopią kręgi przy jesio-
nach, aby nie stała tam w czasie opadów woda, wycyklinują podłogę w
świetlicy. Sołtys dodaje, że młodzieży marzyłoby się boisko, ale tak na-
prawdę we wsi nie ma go gdzie urządzić. Kto wie, może kiedyś znajdzie się
i na to miejsce. Na razie mieszkańcy chętnie bawią się właśnie w świetlicy.
Tam sołtys i Rada Sołecka organizują zabawy sylwestrowe, spotkania z
okazji Dnia Kobiet, dożynki, a w tym roku będzie też Dzień Dziecka.

Krystyna Krajewska pochodzi z Wol-
kowa, ale zaraz po wyściu za mąż przeniosła
się do Popowa Wonieskiego. Tutaj razem z
mężem już od trzydziestu lat prowadzą 17-
hektarowe gospodarstwo rolne. Pani Kry-
styna jest z zawodu technikiem rolnikiem i,
co podkreśla w rozmowie, bardzo lubi pracę
na roli.

Popowo Wonieskie jest typowo rolniczą
wsią. Swoje gospodarstwa prowadzi aktual-
nie 31 rolników. A mieszka tu 248 osób.
Przez ostatnie dziesięciolecia byli świadkami
wielu zmian. To przecież w czasie, gdy we wsi mieszkała już pani Krystyna
wodociągowano Popowo, zakładano kanalizację ściekową i telefony. Re-
montowano również drogi, rozbudowano świetlicę i układano chodniki,
wspólnymi siłami mieszkańców i gminy rozbudowano remizę strażacką, a w
1989 roku mieszkańcy postawili kaplicę. Dziś Popowo Wonieskie jest już zu-
pełnie inną wsią, ładniejszą i zasobniejszą. Krystyna Krajewska została soł-
tysem w ubiegłym roku. Tę funkcję pełni po raz pierwszy. W związku z tym,
że pracy jej przybyło zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Rady Rodzi-
ców w szkole w Osiecznej, ale dalej jest przewodniczącą Koła Gospodyń
Wiejskich. W ostanich dniach zorganizowała zebranie wiejskie, na którym
podsumowano ostatni rok działalności Rady Sołeckiej i sołtysa. Było o czym
mówić, bo przecież trochę się w ciągu tych miesięcy działo. Przede wszyst-
kim remontowno świetlicę i uporządkowano teren boiska, wykoszono trawę,
wycięto zielsko wokół drzew i stawu. A poza tym urządzono dożynki oraz
dwie zabawy wiejskie. Dochód przeznaczony został na zakup karniszy i fi-
ranek do świetlicy.

Krystyna Krajewska mówi że bardzo dobrze współpracuje się jej z mło-
dzieżą. To głównie z myślą o nich w tym roku dokończony zostanie remont
boiska, staną ogrodzenia i bramki. Będą też dalsze prace w świetlicy i kolejne
zabawy. A największym wydarzeniem roku okażą się zapewne obchody 750-
lecia Popowa Wonieskiego.

Rada Sołecka już myśli o programie. A pani Krystyna zapewnia, że
wezmą w nim udział także cztery jej córki, które kibicują sołtysowaniu mamy.
Trzy z nich mieszkają jeszcze wspólnie z rodzicami, a jedna w Osiecznej. I
tam pani Krystyna często bywa, bo ma dwójkę małych wnucząt. Nie ukrywa,
że bardzo je kocha.

Rok 2008 zapowiada się też
bardzo pracowicie. W styczniu
chórzyści skorzystali z dwóch za-
proszeń, żeby zaprezentować re-
pertuar kolęd. Wystąpili w
klasztorze ojców franciszkanów w
Woźnikach i we Wschowie.

W tym roku prócz udziału w tra-
dycyjnych gminnych, a także ko-
ścielnych uroczystościach czeka
chórzystów z „Lutni” nowe wyzwa-
nie. Zdecydowali się na udział w
Święcie Muzyki i Pieśni, które od-
będzie się w czerwcu we Włosza-
kowicach. Wystąpią w konkursie
chórów, zdają sobie sprawę, że ko-
misja konkursowa usłyszy naj-
drobniejszy błąd w wykonaniu
konkursowego repertuaru. Muszą
więc w najbliższym czasie regular-
nie uczestniczyć w zajęciach chóru

Drugie stulecie “Lutni”
Koło Śpiewu „Lutnia” ma ponad 100 lat. Tak piękny jubileusz
zmobilizował śpiewaków z Osiecznej do dalszej działalności
w amatorskim ruchu muzycznym.

i korzystając ze wskazówek pani
dyrygent szlifować swoje umiejęt-
ności głosowe.

Wspominając poprzednie lata,
planując przyszłość zespołu,
wszyscy śpiewacy są bardzo
wdzięczni ludziom, dzięki którym
działalność koła jest możliwa i
coraz bardziej owocna. Podzięko-
wania należą się władzom miasta i
gminy Osieczna na czele z bur-
mistrzem Stanisławem Glapia-
kiem. Członkowie chóru wdzięczni
są również wszystkim sponsorom,
którzy od lat przeznaczają środki
finansowe na działalność chóru.

Koło Śpiewu „Lutnia” to grupa
miłośników chóralnego śpiewu, w
której jest miejsce dla każdego,
niezależnie od wieku, czy wykony-
wanego zawodu. Zachęcamy do

przyjścia na próbę, która odbywa
się w każdy wtorek o godz. 18 w
miesiącach zimowych, a w miesią-
cach letnich o godz. 19. Zajęcia

odbywają się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury na placu 600-
lecia w Osiecznej. Każdy, kto
chciałby spróbować swoich sił, kto
lubi wspólne śpiewanie, będzie
przyjęty do grona chórzystów i na
pewno spędzi wiele pięknych chwil
wśród ludzi, którzy kochają mu-
zykę.
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Z wizytą u seniorów

W kwietniu 50 - lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Teresa i Wa-
lenty Skorupscy ze Świerczyny. Ślub cywilny wzięli 3 kwietnia, a ko-
ścielny kilka dni później. Pani Teresa i pan Walenty urodzili się i wychowali
w Bojanicach. Znali się od dziecka i mieszkali kilka domów od siebie. Nic
dziwnego, że pokochali się i pobrali. Najpierw mieszkali u rodziców pani
Teresy, ale po 13 latach kupili działkę w Świerczynie i tu postawili dom.

Pan Walenty przez całe życie był traktorzystą. Pracował w PGR, gdzie
przez kilka lat zatrudniona była też żona. Pani Teresa później przeniosła
się do pracy w miejscowej szkole. Kiedy jednak na świat przyszła wnuczka
postanowiła pomóc w wychowaniu. Bo państwo Skorupscy mają trójkę
dzieci, dwóch synów i córkę. I to właśnie córka z mężem mieszka z nimi
do dziś. Tu na świat przychodziły też wnuczki.

Dziś każde z dzieci ma już swoje rodziny. Jeden syn mieszka w Kąko-
lewie, a drugi na północy kraju w leśniczówce. Państwo Skorupscy mają
pięciu wnuków i dwóch prawnuków. Wszyscy przyjechali na jubileuszowe
uroczystości.

A na co dzień pan Walenty lubi wędkować i w sezonie co kilka dni jest
nad jeziorem. Pani Teresa pomaga córce w domu, krząta się na podwó-
rzu i w ogrodzie, czyta gazety, ogląda telewizję. Na szczęście zdrowie po-
zwala im jeszcze cieszyć się życiem. Najważniejsze, że mają spokojną
starość. Pan Walenty ma 77 lat, a pani Teresa 74. My życzymy im, by do-
czekali przynajmniej setnych urodzin.

Poznali się na zabawie w Belęcinie. Pani Zofia pochodziła z Hersz-
tupowa, a pan Stanisław Kosmalski z Kąkolewa. Już po roku byli mał-
żeństwem. Pani Zofia wspomina, że przyjechała na gospodarstwo męża
jako młoda kobieta i od razu miała dużą rodzinę. Było ich kilkoro, ale po-
magali wszyscy. Potem młodzi wychodzili z domu, a oni sami doczekali się
pociech. Państwo Kosmalscy mają bowiem syna i córkę. Syn mieszka w
Krzemieniewie, a córka została z rodzicami. No i przejęła gospodarkę,
którą pani Zofia i pan Stanisław przepisali na nią.

W kwietniu minęło 50 lat odkąd pani Zofia wzięła ślub i wprowadziła się
do domu męża. Tamtego domku sprzed pół wieku już oczywiście nie ma.
Na jego miejscu stanął nowy dom, który postawili 20 lat temu. Dziś miesz-
kają tu dwie rodziny, oni - jubilaci i ich córka z mężem i wnuczką. Pani
Zofia mówi, że ma spokojne i szczęśliwe życie. Skończyła 71 lat, ale nie
czuje starości, ciągle pomaga jeszcze w domu i w gospodarstwie, a wła-
ściwie to, jak przed laty, prowadzi dom. I lubi tę swoją domową krząta-
ninę. Gorzej, że pan Stanisław nie może już samodzielnie chodzić,
niestety choroba dała o sobie znać. Dlatego dużo czyta, ogląda telewizję,
z radością spotyka się z wnuczkami. Bo państwo Kosmalscy mają trzy
wnuczki. Ich największym marzeniem jest by doczekać skończenia stu-
diów przez każdą z nich i by być kolejno na trzech weselach. Póki co,
wspólnie świętowali złote gody dziadków. Uścisków, kwiatów i życzeń było
co nie miara. A my z radością się do nich przyłączamy.

Tymczasem proceder ten jest zabroniony. Wy-
palanie pozostałości roślinnych i słomy jest do-
puszczalne jedynie w odległości przynajmniej stu
metrów od zabudowań, lasów oraz zboża na pniu.
Ogniska takie muszą jednak znajdować się pod
stałym nadzorem i nie mogą powodować zagroże-
nia dla ruchu drogowego. Zabronione jest nato-
miast wypalanie roślin na łąkach, pastwiskach,
rowach, pasach przydrożnych czy szlakach kolejo-
wych. Właśnie teraz, wiosną, dochodzi do takich
wypaleń i zdarza się, że są to tragiczne w skutkach
działania. Bywa, że od podpalonych traw ogień
przedostaje się na okoliczne lasy i zabudowania, a
strażacy notują przypadki padnięć zwierząt, a
nawet śmierci rolników. Dlatego nie ustalają w alar-
mowaniu o niebezpieczeństwie i przypominaniu o
prawnych konsekwencjach zakazanego wypalania.
Za takie postępowanie czeka przecież rolnika man-
dat lub skierowanie sprawy do sądu.

Co roku wiosną strażacy, policjanci i dziennikarze alarmują, że wypalanie traw jest nie-
bezpieczne i nieekologiczne. Co roku też ich apele są nieskuteczne. Ciągle jeszcze
zdarza się, że rolnicy podpalają łąki, pastwiska, rowy i nieużytki rolne.

Ale nie o kary tutaj chodzi. W pierwszej kolej-
ności wszystkim zależy na bezpieczeństwie sa-
mych rolników, oraz ich sąsiadów, a także
kierowców, którzy nagle znajdują się na drodze
pełnej dymu i zdarza się, że powodują wypadki.
Już z tego powodu należałoby zaprzestać wio-
sennego wypalania traw. Ale jest też drugi powód.
Otóż specjaliści z akademii rolniczych podkre-
ślają, że wypalanie powoduje zachwiania równo-
wagi ekologicznej. Zniszczona zostaje warstwa
gleby i próchnicy, na długo znikają rośliny motyl-
kowe, giną mikroorganizmy, a także lęgowe ptac-
two i małe zające. Przyroda jest zwyczajnie
niszczona. A to przecież bezmyślność, która może
nas dużo kosztować.

A kosztuje również gaszenie pożarów spowo-
dowanych wypalaniem traw. Do nich angażuje się
ludzi i sprzęt. To są koszty, które ponosimy
wszyscy. Postarajmy się, by ich nie było.

Zgubne wypalanie URODZILI SIĘ
11.02. - Alicia Felisiak, Osieczna
4. 03. - Wiktoria Klimpel, Kąkolewo
6. 03. - Julia Majerowicz, Świerczyna
11. 03. - Jan Cugier, Osieczna
11. 03. - Mateusz Musielak, Grodzisko
12. 03. - Szymon Jankowski, Kąkolewo
13. 03. - Igor Wójta, Kąty
14. 03. - Emil Chmielowiec, Kleszczewo
15. 03. - Kacper Szczepaniak, Kąkolewo
16. 03. - Gracjan Pawłowski, Łoniewo
19. 03. - Arkadiusz Śmieszała, Kąkolewo
31. 03. - Jędrzej Mrówczyński, Osieczna
31. 03. - Tobiasz Woźniak, Grodzisko
2. 04. - Aleksandra Tomczak, Świerczyna
3. 04. - Wojciech Piaskowski, Kąty
6. 04. - Maksymilian Mruk, Wojnowice
7. 04. - Partycja Kaźmierczak, Osieczna
9. 04. - Wiktoria Zmysłowska, Kąkolewo

ZMARLI
15. 03. - Wacław Obolewicz, Wolkowo
21. 03. - Maria Szatna, Ziemnice
23. 03. - Franciszek Borowski, Grodzisko
30. 03. - Dawid Piotr Motek, Jeziorki
31. 03. - Józef Śmigielski, Osieczna
3. 04. - Franciszek Stelmaszyk, Świerczyna
6. 04. - Kazimierz Michałkowski, Wojnowice

10. 04. - Tadeusz Klimpel, Kąkolewo
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Co łączy zegar
i tablicę?
(dokończenie ze str.1)
miał jeszcze dwoje małych bocz-
nych drzwiczek. Za nimi znalazły
sie kartki z wyrokiem na Polaków.

Rodzina Juchniewiczów była w
czasie wojny wysiedlona. Do domu
brata dziadka Wincentego wpro-
wadzili się mieszkańcy miasta, któ-
rzy przynieśli tam ów zegar z
restauracji. Oczywiście już bez
listy nazwisk Polaków, którą Nie-
mcy skwapliwie wykorzystali. Ale
po wojnie, kiedy Juchniewiczowie
wrócili z wysiedlenia, odzyskali
tamten dom. I zamieszkali w nim,
z ciocią Izą, dziadkiem i ojcem
pana Józefa Juchniewicza. Zegar
ciągle tam był.

Dopiero w latach osiemdziesią-
tych, kiedy dawni niemieccy
mieszkańcy zaczęli odwiedzać
Osieczną, ojciec pana Józefa do-
wiedział się o liście nazwisk
umieszczonej przed wojną w drew-
nianym zegarze. Na tej liście był
przecież także jego brat. Gdyby
wtedy, w 1939 roku, ktokolwiek do-
myślał się, że zegar kryje wyroki
śmierci na Polaków, nikt nie po-

zwoliłby aby wisiał tam choćby
jeden dzień września.

Tak naprawdę, więc tragedia
trójki rozstrzelanych Polaków roz-
poczęła się od zegara, do którego
Niemcy włożyli nazwiska przewi-
dzianych do zagłady patriotów.
Zegar przewędrował od restauracji
do domu przy ul. Powstańców
Wlkp. i do dziś pozostaje pod
opieką rodziny Juchniewiczów. Od
oprawców trafił zatem do rodziny
jednej z ofiar. Jest niezwykłą pa-
miątką dla kolejnych pokoleń ro-

dzin rozstrzelanych.
Na tablicy rozstrzelanych w

Osiecznej są te same nazwiska,
które prawdopodobnie znajdowały
się w zegarze. Dzisiaj kilkudziesię-
ciu mieszkańców miasta chciałoby
dla tablicy znaleźć nowe miejsce.
W tej sprawie wystosowali już pe-
tycję do władz gminy. Chodzi o to,
że budynek, do którego przykrę-
cono tablicę może zmienić właści-
cieli, może ulec zniszczeniu, może
zostać przeznaczony na inny cel.
Wówczas tablica mogłaby prze-
szkadzać, lub wręcz tracić na eks-
pozycji. A przecież jest zbyt
ważnym dowodem historii i czę-
ścią życia wielu rodzin, aby nie po-
zostawała godnym miejscem
pamięci. Wnioskodawcy pragnę-
liby zrobić dla tablicy obelisk. Soł-
tys Drzeczkowa ma na polu
ogromny kamień, który przezna-
czyłby na ten cel. Rodzina Juch-
niewiczów wzięłaby na siebie
przytwierdzenie tablicy do kamie-
nia. A wszyscy chętnie oddaliby
fragment zieleńca na rynku, by
właśnie tam stanął obelisk.

My proponujemy by posta-

wić go tuż obok dwóch wyso-
kich świerków (na zdjęciu
powyżej). Byłoby to zaledwie
kilka metrów od miejsca roz-
strzelania w 1939 roku. I by-
łoby przez cały rok zielono,
ładnie, niemal wiosennie. Czy
tak się stanie, zobaczymy.
Mieszkańcy, którzy podpisali
petycję chcieliby, aby obelisk
stanął w październiku, w 69.
rocznicę rozstrzelania.

HALINA SIECIŃSKA

* Uczniowie wszystkich klas
nauczania zintegrowanego Ze-
społu Szkół w Kąkolewie pojechali
do Gostynia, by obejrzeć spektakl
teatralny Wiosenny wianek przy-
gotowany i wystawiony przez
TEATR BANASIÓW.

* 8 kwietnia 40 uczniów klas
szóstych ZS w Kąkolewie zmagało
się z testem sprawdzianu szósto-
klasistów, który zatytułowany był
„Jasne jak słońce”. Uczniowie mu-
sieli odpowiedzieć na pytania do-
tyczące analizy wiersza Joanny
Kulmowej „Słońce i sosny”, wyka-
zać się umiejętnością czytania
tabel, hasła słownikowego oraz
kartki z kalendarza. Wykonywali
też obliczenia dotyczące długości
cienia, na podstawie mapy, zapi-
sywali przewidywaną pogodę oraz
opisywali miejsce wyjątkowe dla
ucznia, jedyne pod słońcem.

* Trzydzieścioro gimnazjalistów
z Kąkolewa próbowało swoich sił w
konkursie fizycznym LWIĄTKO. Na
pomysł, aby według zasad spraw-
dzonych w Kangurze matematycz-
nym zorganizować konkurs z
fizyki, wpadli w 2001 roku nauczy-
ciele "uniwersyteckiego" liceum we
Lwowie. Pomysł podchwyciło I
Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące w Warszawie, któremu ukra-
ińscy organizatorzy zaproponowali
rozszerzenie konkursu na obszar
Polski. Uczniowie wyniki poznają
na przełomie maja i czerwca.

* W ZS w Kąkolewie odbył się
finał Wojewódzkiego Konkursu Fi-
zycznego. Wzięło w nim udział 113
gimnazjalistów z całej Wielkopol-
ski. Aż 65 z nich zostało laurea-
tami, zapewniając sobie
zwolnienie z części matematyczno
– przyrodniczej egzaminu oraz
przyjęcie do dowolnie wybranego
liceum.

*1 kwietnia uczniowie Zespołu
Szkół w Kąkolewie przyszli na za-
jęcia nie w stroju szkolnym, ale
ubrani bądź przebrani wiosennie.
Reprezentanci wszystkich klas –
uczniowie najpiękniej, najbardziej
pomysłowo i najbardziej wiosennie
przebrani – w trzech grupach wie-
kowych rywalizowali o punkty w ra-
mach konkursu SUPERKLASA.
Powołana przez SKW komisja
zdecydowała, że zwyciężyli: w
grupie klas I – III SP: 2b, w grupie
klas IV – VI SP: 6b i 6a, a w grupie
klas I – III G: 2ga.

Ponadto Samorząd Uczniowski
zaproponował uczniom, aby każdy
mógł zagłosować na najoryginal-
niejsze i najładniejsze wcielenie
wiosny. Najwięcej głosów zdobyła
uczennica 6a – Monika Baum,
która wystąpiła w ślicznym, ozdo-
bionym wiosennymi kwiatami ka-
peluszu oraz w ubraniach w
kolorze seledynowym i jasnoróżo-
wym. W nagrodę otrzymała ma-

skotkę. Klasy, których reprezen-
tanci zdobyli po 8 punktów, zostały
przez Samorząd Uczniowski na-
grodzone cukierkami.

* Chętni – uzdolnieni matema-
tycznie – uczniowie szkoły w Ką-
kolewie (16 z kl. I-III SP, 15 z kl.
IV-VI SP i 10 gimnazjalistów) wzięli
udział w konkursie Kangur Mate-
matyczny. Na wyniki trzeba pocze-
kać, dotrą do szkoły dopiero w
maju.

* Jakub Turbakiewicz – uczeń
kl. 3ga, podopieczny Pani Marii
Joachimiak – w sobotę 29 marca
w Pile reprezentował Gimnazjum
w Kąkolewie w finale Wojewódz-
kiego Konkursu Chemicznego. Z
testem poradził sobie doskonale.
Zdobył zaszczytny tytuł laureata.
Warto dodać, że Jakub w ubiegłym
roku został laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu Fizycznego. W za-
szczytnym gronie finalistów
znaleźli się też Łukasz Grzeszko-
wiak, który reprezentował Gimnaz-
jum w Kąkolewie w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym i szós-
toklasista Piotr Prymas, który zma-
gał się z rówieśnikami w ostatnim
etapie Wojewódzkiego Konkursu
Humanistycznego. Opiekunkami fi-
nalistów były panie Łucja Kretsch-
mer i Anna Poprawska.

* Trzecią rocznicę śmierci wiel-
kiego Polaka i naszego Papieża
Jana Pawła II uczniowie i pracow-
nicy Zespołu Szkół w Kąkolewie
uczcili bardzo uroczyście. Była
chwila zadumy, był fragment prze-
mówienia do młodzieży, była
„Barka”, wstążeczki w kolorach pa-
pieskich, kwiaty i zapalone świece.
Nade wszystko jednak był kon-
kurs. Rozegrany został w grupach
wiekowych. Najmłodsi uczniowie
wykonywali pracę plastyczną Pa-
pież i dzieci, klasy IV – VI Szkoły
Podstawowej - pracę plastyczno
słowną Papież w podróży dookoła
świata, gimnazjaliści natomiast pi-
sali list do Jana Pawła II i dokony-
wali jego graficznej interpretacji. W
liście tym mieli obowiązek odwołać
się do papieskiej nauki zawartej w
przemówieniach, do poezji Karola
Wojtyły, do Jego testamentu. Wy-
stawa prac znajduje się w patio
szkoły.

* Po brawurowym zwycięstwie
w gminie, uczniowie najmłodszych
klas ZS w Kąkolewie także w Lesz-
nie sięgnęli po laury. W rozegra-
nych w hali TRAPEZ finałach
Powiatowych Zawodów Masowych
Klas I-III pokonali wszystkich rywali
i przywieźli trzy zwycięstwa. Złote
medale MISTRZÓW POWIATU
wywalczyły drużyny klas Ia, IIb i
IIIb. Dzieci zostały przygotowane
do rywalizacji przez panie: Bognę
Rzetelską, Sławę Pietrowicz i
Iwonę Markowiak.

KRÓTKO
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Wiosna to czas nowych możliwości.
Pewne sprawy i nieporozumienia będą o
sobie przypominać. Nie zwlekaj zbyt
długo z wyjaśnieniami. Aura sprzyja po-
zytywnym zakończeniom. Finanse
dobre.

Byk 20.04-20.05
W pracy przydałoby ci się odrobinę wię-
cej samodyscypliny i odwagi. Przedstaw
swoje pomysły przełożonym. Kto wie,
może przyniosą tobie nie tylko satysfak-
cję ale i korzyści majątkowe?

Bliźnięta 21.05-21.06
Poświęć ukochanej osobie więcej uwagi,
bo czuje się przez ciebie zaniedbana.
Wskazana spontaniczność. W sprawach
zawodowych nie bierz na siebie więcej
niż możesz udźwignąć. Zdrowie dobre.

Rak 22.06-22.07
Jeśli brakuje ci pieniędzy, nie narzekaj.
Weź los w swoje ręce. Poszukaj dodat-
kowej pracy, z jej znalezieniem, nie po-
winno być teraz problemu. Energia
będzie cię w najbliższych tygodniach
rozpierać.

Lew 23.07-22.08
Najbliższy miesiąc to czas wyborów. Nie-
które z nich będą proste, inne będą wy-
magać dokładnego przemyślenia. Może
warto będzie poprosić kogoś o pomoc.
Poświęć więcej uwagi rodzinie. Potrze-
buje cię.

Panna 23.08-22.09
Wiosną szkoda tracić czasu na ogląda-
nie seriali. Rozejrzyj się wokół siebie.
Może jest w pobliżu ciebie ktoś, kto tylko
czeka by zaprosić go na romantyczny
spacer. Zdobądź się na spontaniczność
a wiosna będzie należeć do ciebie.

Waga 23.09-22.10
W najbliższych dniach poprawi ci się sa-
mopoczucie, a bieżące problemy same
się rozwiążą. Zadbaj o siebie, wzmocnij
swój organizm, by nie dopadło cię wio-
senne osłabienie. Finanse dobre.

Skorpion 23.10-21.11
Czas zwolnić tempo i ograniczyć się do
niezbędnego minimum, skupić się na
tym co już zostało rozpoczęte i dopro-
wadzić do końca. W pracy nie bierz do-
datkowych zleceń. W weekend pomyśl o
wspólnym wyjeździe z rodziną na łono
natury.

Strzelec 22.11-21.12
Posłuchaj przyjaciół i daj się porwać na
seans do kina lub na wyjście do pubu.
Miło spędzony czas w gronie najbliż-
szych znajomych doda ci wiary we
własne siły i umiejętności. Uważaj na
zdrowie.

Koziorożec 22.12-19.01
Początek maja to doskonały czas na od-
poczynek i na miłe nic nierobienie. Może
warto z rodziną zaplanować wyjazd i
oderwać się od szarej codzienności.
Przed wyjazdem nie zapomnij zagrać w
lotka.

Wodnik 20.01-18.02
Maj okaże się dla ciebie dobry na podej-
mowanie różnych decyzji. Będą one tra-
fione i przemyślane. Układ gwiazd
sprawi, że znajdziesz się w odpowied-
nim czasie na odpowiednim miejscu.

Ryby 19.02-20.03
Nie lekceważ przeziębienia, bo może
rozwinąć się w coś poważniejszego.
Warto kupić witamny i regularnie je za-
żywać. Pomogą wzmocnić twoją odpor-
ność. W pracy rozejrzyj się wokół siebie,
ktoś bardzo liczy na twoje wsparcie.

Biała
u starca

Oklaski,
owacje

Ptak drapieżny
używany do

polowań

Najwyższa góra
na Krecie
Komar lub
pszczoła 10

Willa Karola
Szymanow-

skiego w
Zakopanem

Ozdoba
męskiej
koszuli

8

16 1 5
Gadająca
papuga

Wyborowa lub
starka

Wypływa
przez niego

lawa
z wulkanu 13

Cymbał,
tępak

4 2

14

Wartość
towaru na

metce
Rzeczne

skorupiaki

Prawidłowe
określenie
dekagrama

(10 gramów)

Dawny
władca
Rosji

6 4

3 9 15

7

Ozdoba archi-
tektoniczna w
kształcie róży

Komin wulkanu
u szczytu
krateru

11

12

Hinduska
ozdobna
suknia

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 WPISZ ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI DO KRATECZEK

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 17 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło
brzmiało: ŻYCZYMY RODZINNYCH ŚWIĄT . Nagrodę niespodziankę wy-
losowała Małgorzata Humska z Kątów. Gratulujemy! Nagroda do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A. Na rozwiązania
czekamy do 10 maja.

Na wypoczętą buzię
Po zimie każda pani chcia-

łaby ożywić zmęczoną cerę i
dodać jej kolorytu. Można to
zrobić w bardzo prosty spo-
sób, a mianowicie zaapliko-
wać sobie maseczki ze
spożywczych produktów. W
fachowych pismach znaleź-
liśmy trzy proste przepisy.

Marchewkowa papka
Marchewkę ścieramy na drob-

nej tarce. Dodajemy łyżkę mąki
ziemniaczanej lub mleka w pro-
szku oraz połowę żółtka. Mie-
szamy i nakładamy na buzię oraz
szyję na 10 minut. Zmywamy let-

nią wodą.
Maska z pietruszką
Dwie - trzy łyżki twarożku mie-

szamy z garścią posiekanej piet-
ruszki. Nakładamy na twarz i szyję
na pół godziny (przykrywamy gazą
by papka się nie zsuwała). Zmy-
wamy.

Ziemniaczany okład
Świeżo ugotowany ziemniak

rozgniatamy i mieszamy z łyżką
mleka oraz kilkunastoma kroplami
olejku kamforowego. Kładziemy na
twarz oraz szyję na 10 - 15 minut.
Zmywamy letnią wodą.

To będzie deser inny niż
wszystkie. Otóż proponujemy
banany w kokosowym cieście.
Najlepiej smakują na ciepło, po-
sypane cukrem pudrem.

Składniki na 4 porcje:
* 4 duże banany * jedna

szklanka mąki * pół szklanki mleka
* 3 jajka * 4 łyżki wiórków kokoso-
wych * 2-3 łyżki kwaśnej, gęstej
śmietany * 2 łyżki cukru * 1 łyżka
cukru waniliowego * 1 łyżeczka
proszku do pieczenia * 1 cytryna *
3-4 łyżki cukru pudru * mielony cy-
namon * sól * olej do głębokiego
smażenia

Najpierw trzeba zrobić ciasto.
Na mocno rozgrzaną patelnię
trzeba wsypać wiórki kokosowe i
ciągle mieszając zrumienić je.
Potem wystudzić i przełożyć na ta-
lerzyk. Mąkę wymieszać z pro-
szkiem do pieczenia i wsypać do
miseczki. Wbić jajka, dodać mleko
i śmietanę. Dosypać szczyptę soli,
startą skórkę z cytryny, cukier i cu-
kier wanilinowy. Wszystko zmikso-
wać, a na końcu ciasto wymieszać
z wiórkami.

Banany wcześniej należy obfi-
cie skropić sokiem z cytryny. A
potem połówki owoców zanurzyć
w cieście i smażyć w rozgrzanym
oleju na złoty kolor. Gotowe wyj-
mować widelcem i osączać na pa-
pierowym ręczniku.

Banany

(: (: HUMOR :) :)
Środek nocy, mąż budzi żonę:

- Kochanie, wydaje mi się, że w
domu jest włamywacz. Na wszelki
wypadek włóż szlafrok.

- Zielony czy różowy?
* * *

Księgowy do księgowego:
- Całą noc dzisiaj nie spałem.
Przed snem zacząłem liczyć ba-
rany, ale się pomyliłem i straciłem
kilka godzin na szukanie błędu.

* Wykałaczki, którymi spinamy
zrazy, łatwiej wyjmiemy z mięsa,
jeśli wcześniej posmarujemy je
olejem.

* Czekoladowa polewa nie pęk-
nie podczas krojenia ciasta, gdy do
stopionej polewy dodamy łyżkę na-
turalnego jogurtu i dopiero wtedy
polejemy nią wypieki.

* Aby zmielona papryka straciła
gorycz, którą "łapie" podczas sma-
żenia na gorącym tłuszczu, wy-
starczy przed dodaniem jej do
mięsa rozetrzeć przyprawę z zim-
nym masłem. Zapobiegnie to rów-
nież powstawaniu paprykowych
grudek.

Dobre rady

Rozwiązanie zabawy dla dzieci “Roztargniony zajączek”: Życzymy we-
sołych świąt. Nagrody wygrały: Marta Adamczak z Kąkolewa i Natalia
Wawrzyniak ze Świerczyny. Po odbiór nagród zapraszamy do rekacji
UMiG pokój nr 9a.
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Od lutego rozpoczęliśmy przy-
gotowania do rundy rewanżowej w
rozgrywkach na szczeblu Lesz-
czyńskiego OZPN. Trenowaliśmy
na sali Szkoły Podstawowej w Pa-
włowicach dzięki firmie KAN-BUD,
która zapłaciła za wynajęcie sali i
korzystając z okazji, chciałbym
bardzo podziękować kierownictwu
firmy. Jako, że pogoda sprzyjała i
warunki panujące za oknami po-
zwalały na rozgrywanie sparingów
na „świeżym powietrzu” rozegra-
liśmy kilka gier kontrolnych, które
pozwoliły nam na sprawdzenie
formy poszczególnych zawodni-
ków. W chwili obecnej, kadrę za-
wodników stanowi 20 osób. W
ramach przygotowań do sezonu
wzięliśmy również udział w turnieju
halowym im. Darka Borowczyka.
W międzyczasie dzięki uprzejmo-
ści Marka Woźniaka, Leszka Bar-
czyńskiego i Stanisława Kraśnera,
którzy użyczyli maszyn i ciągników
wygrabiliśmy boisko z liści oraz su-
chej trawy, nawieźliśmy ziemi w
celu wyrównania płyty boiska. Za-
wodnicy wraz z grupą Old Boy's
rozrzucili piasek w miejscach gdzie
płyta boiska była najbardziej znisz-
czona. W dniu 12. 04. 2008 r. ro-
zegraliśmy pierwszy mecz ligowy
remisując 1:1 z GROMEM Czelu-
ścin. Spotkanie obfitowało w wiele
sytuacji, które mogliśmy zamienić
na bramki, lecz bramkarz Gości
tego dnia był nie do pokonania. Na
szczęście tylko do 85 minuty, kiedy
to przepięknym strzałem z 16 m w
samo „okienko” popisał się Ma-
riusz Mikołajczak (popularny
Drops). Bardzo serdecznie chciał-
bym zaprosić do kibicowania na
meczach naszej drużynie, gdyż im
większe audytorium, tym większa
motywacja dla zawodników, aby
pokazać się z jak najlepszej strony.
Muszę jednocześnie nadmienić,
że nie przegraliśmy jeszcze ża-
dnego spotkania na swoim boisku.
Poniżej zamieszczam terminarz
rozgrywek, które odbędą się na
boisku w Osiecznej:
OSA Osieczna- KORONA Wilko-
wice - 26. 04. 2008 (sobota) godz.
16 , OSA Osieczna - DOMAGAŁA
Turew - 11. 05. 2008 (niedziela)
godz. 16, OSA Osieczna - ROL-
GOS Sowiny - 25. 05. 2008 (nie-
dziela) godz. 11 , OSA Osieczna -
LUKS St. Bojanowo - 08. 06. 2008
(niedziela) godz. 11

Ciąg dalszy
działań OSY
Jak obiecałem w pierwszym artykule, chcę przedstawić ak-

tualną sytuację w Klubie „OSA” Osieczna.
oraz Kadrę KS „OSA” Osieczna na
rundę wiosenną sezonu 2007/2008:
1. Bartosz Barczyński "RUBEN"
bramkarz , 2. Damian Ambrożak
"UFO" bramkarz, 3. Łukasz Du-
dziak "DUDI" obrońca, 4. Daniel
Kraśner obrońca, 5. Damian Sta-
chowski "DYMEK" obrońca, 6.
Łukasz Płużycki "ŻABIK"
obrońca, 7. Łukasz Apolinarski
"ZICHER" obrońca, 8. Tomasz
Stachowski "MURINIO" obrońca,
9. Arkadiusz Piotrowski obrońca,
10. Tomasz Siniecki "BOLO" po-
mocnik, 11. Mikołaj Jaworski
"SAVIOLA", "MIKESZ" pomoc-
nik, 12. Mariusz Mikołajczak
"DROPS" pomocnik, 13. Maciej
Stachowiak Pomocnik, 14. Piotr
Ratajszczak "RATAJ" pomocnik,
15. Patryk Grobelny "SIWY" po-
mocnik, 16. Łukasz Wojtkowiak
"SPRZĘGŁO" pomocnik, 17.
Piotr Niezgódka napastnik, 18.
Paweł Trąbała "TRĄBKA" na-
pastnik, 19. Paweł Jekiel
"BLADY" napastnik, 20. Tomasz
Kramarczyk "BAX" napastnik,
trener: Tomasz Stachowski, kie-
rownik drużyny: Piotr Grobelny

Podjęliśmy również działania
promocyjne i miło mi zakomuniko-
wać, że niebawem będzie można
śledzić nasze poczynania na stro-
nie internetowej, która właśnie po-
wstaje. Jej adres będzie można
znaleźć na stronie miasta
Osieczna. Udało nam się również
nawiązać współpracę z firmą
Plast- Profil z Grodziska, czego re-
zultatem jest reklama na naszych
koszulkach oraz baner reklamowy
przy boisku. Jeszcze raz bardzo
serdecznie zapraszam firmy z na-
szej gminy do współpracy z Klu-
bem (kontakt 665 321 665,
arosa@poczta. onet. pl)

ARKADIUSZ PIOTROWSKI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osiecznej reprezentowali
UKS „Trops” na II Turnieju Żaków i Młodzików okręgu leszczyń-
skiego w tenisie stołowym, który odbył się w Jerce na końcu
marca. Najlepiej wypadł Hubert Scholtz z klasy V, który zajął IV
miejsce w kategorii młodzików.

Na początku kwietnia gimnazjaliści z Osiecznej – Kacper Ra-
ksimowicz, Marcin Rzepecki oraz Elżbieta Ratajczak z Kąkolewa
wzięli udział w Finale Mistrzostw Wielkopolski Gimnazjów w teni-
sie stołowym w grach indywidualnych w Czarnkowie. W Finale
startowało 57 dziewcząt i 57 chłopców. Z całej trójki Kacper osiąg-
nął najlepszy wynik plasując się na 6. pozycji.

Osieczna została dostrzeżona w zawodach Rejonowych IMS w
piłce siatkowej dziewcząt Szkół Podstawowych Rejonu Lesz-
czyńskiego. W zawodach startowały zespoły z 5 szkół rejonu lesz-
czyńskiego: Leszno, Osieczna, Pudliszki, Rawicz, Wolsztyn.
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Po bardzo wyrównanej
walce zespół z Osiecznej zajął III miejsce, po Pudliszkach i Wol-
sztynie.

Nad jeziorem Łoniewskim 11. Leszczyńska Drużyna Harcerska
wysłuchała pogadanki na temat wędkarstwa. O łowieniu ryb opo-
wiadali wędkarze z klubu wędkarskiego DAN-POL z Osiecznej.
Później młodzi druhowie rozpalili ognisko i śpiewając piosenki
piekli kiełbaski.

STRONY
WWW

DLA FIRM
www.osieczna.eu
www.halpress.eu

065 520 01 65
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Przy wjeździe do Osiecznej od strony Krzywinia pojawiły się nowe
tablice zatytułowane „Piękno ukryte w drewnie” promujące nasze
zabytkowe wiatraki. Inicjatorem akcji promocyjnej jest Organiza-
cja Turystyczna Leszno-Region. Urząd Miasta i Gminy w Osiecz-
nej zapłacił za wykonanie konstrukcji.

- Nie jest źle, choć to nie zna-
czy, że nie musimy już od siebie
nic wymagać, wręcz przeciwnie –
powinniśmy ugruntowywać swoje
dobre przyzwyczajenia i przede
wszystkim wpajać je najmłodszym
– mówi Tomasz Biernaczyk pod-
inspektor ds. ochrony środo-
wiska i rolnictwa.

Na terenie gminy mamy 25
sztuk pojemników na tworzywa
sztuczne, 19 na szkło białe, tyle
samo na szkło kolorowe i 2 kosze
na makulaturę. W tym roku plano-
wane jest zakupienie jeszcze 2 po-
jemników na tworzywa sztuczne, 4
na szkło białe i 4 na szkło kolo-
rowe. Pojemniki znajdują się w:
Osiecznej, Trzebani, Łoniewie, Ką-
kolewie, Dobramyśli, Grodzisku i
Frankowie. W pozostałych miejs-
cowościach obowiązuje system
„workowy”, który polega na tym, że
mieszkańcy posiadający podpi-
saną umowę z MZO otrzymują
komplety worków na szkło białe,
kolorowe, papier oraz tworzywa
sztuczne. Co dwa miesiące pełne
worki są odbierane, a w zamian
mieszkańcy otrzymują nowe worki.

Jak wygląda nasza świado-
mość ekologiczna? W 2006 roku
zebraliśmy 25,9 t posegregowa-
nych odpadów. Najwięcej, bo 11,5
tony szkła białego, 8,2 t tworzyw
sztucznych, 5,2 t szkła kolorowego
i 533 kg baterii i akumulatorów ma-
łogabarytowych. Już rok później
byliśmy o ponad 100% skutecz-
niejsi - oddając do powtórnego
przetworzenia 69,3 tony odpadów,
z czego 33,6 stanowiło szkło białe

Rośnie świadomość
Nadeszła wiosna, a z nią przyroda budzi się do życia. Trawa
zaczyna się zielenić, na drzewach nieśmiało wypuszczają
pąki kwiatów, rano za oknem słychać śpiew ptaków. Dla wielu
to najpiękniejsza pora roku. Rodzą się nadzieje na lepsze
jutro, powraca dobry nastrój. Czujemy, że jest dobrze i że mo-
głoby tak pozostać. W dużej mierze, jako istoty rozumne, jes-
teśmy przecież odpowiedzialni za otaczający nas świat. Znów
powraca temat ekologii i dbałości o naturalne środowisko.
Jak nasza gmina wpisuje się w te zagadnienia?

16,3 tony - tworzywa sztuczne,
12,7 tony - szkło kolorowe. W
ubiegłym roku rozpoczęliśmy se-
lektywną zbiórkę papieru – zebra-
liśmy 2,4 tony oraz
wielkogabarytowych odpadów
RTV i AGD – 3,7 tony.

- Mniej w porównaniu z rokiem
2006 było baterii i akumulatorków
– bo 481 kg, co i tak stanowi zna-
komity wynik – dodaje Tomasz
Biernaczyk.

Około 90% posegregowanych
odpadów zostaje sprzedanych lub
przekazanych do utylizacji.

Nowy
policjant

Od kilku tygodni mamy nowego
policjanta. Jest nim Adam Rudziń-
ski, który pełni funkcję policjanta
patrolującego. Uzupełnia niedo-
bory etatowe w Rewirze Dzielnico-
wych w Osiecznej, choć jest
pracownikiem Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie. Nowy policjant
dopiero rozpoczyna służbę w poli-
cji, choć staż jego pracy wynosi już
ponad dziesięć lat. Wcześniej pra-
cował w gastronomii i w dziale spo-
żywczym. Zmienił miejsce
zamieszkania i szukał pracy. Zna-
jomy podsunął mu myśl, by spró-
bować swoich sił w policji.

- Początkowo nie zapaliłem się
do tego pomysłu, ale z czasem po-
myślałem – dlaczego nie spróbo-
wać – mówi A. Rudziński – myślę,
że przez testy udało mi się łatwo
przejść dlatego, że nie czułem
presji, że świat mi się zawali jeśli
się nie uda. Podszedłem do tego z
dużą rezerwą i udało się.

Adam Rudziński w lutym ukoń-
czył kurs podstawowy. Przez kilka
tygodni pracował w Komendzie
Policji w Lesznie.

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Barczyk

siedziba: Kąkolewo ul. Krzywińska 41
Leszno os. Wieniawa 42

tel. 501 302 674
Porady prawne z zakresu:

Prawa Cywilnego, Administracyjnego, Gospodarczego
i Prawa Pracy

Każdy kto zjawi się w sklepie z wyciętym bonem
rabatowym otrzyma upust przy zakupie towaru.
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Konkursowe wiatraki

- Praca nad nim zajęła mi
trzy tygodnie – mówi Emil.

Jest uczniem Szkoły Rolni-
czej w Lesznie, więc czas na to
znajdował popołudniami.

Wiatrak zgłoszony do kon-
kursu to prototyp, Emil podbu-
dowany sukcesem obiecał, że
zacznie wykonywać takie mo-
dele do ogródków działko-
wych.

Drugie miejsce jury przy-
znało dziewięcioletniemu Krzy-
siowi Basińskiemu z Osiecznej
za wykonanie mniejszego,
aczkolwiek wiernie odzwier-
ciedlającego rzeczywisty wiat-

Tylko trzy prace spłynęły na konkurs na wykonanie modelu
wiatraka – koźlaka. Młodzi wykonawcy włożyli spory wkład
pracy. Wszystkie modele zostały więc nagrodzone. Wszystkie
trzy miały ruchome skrzydła, każdy z nich był wykonany na
swój niepowtarzalny sposób. Przy największym - metrowym
wiatraku na zawiasach zostały zainstalowane dwie ruchome
pary drzwiczek, a z altanki zwisał worek z mąką. Ten wiatrak
wykonany przez szesnastoletniego Emila Nowaka z Wyciąż-
kowa zajął pierwsze miejsce.

rak.
Trzecie miejsce zajęła Anna

Maria Szpilak z Ziemnic, który
wykonała miniaturę z zapałek.

Wszyscy otrzymali nagrody
w postaci sprzętu sportowego
oraz książek „Wiatraki Wielko-
polski” autorstwa Jarosława
Jankowskiego, którego firma
remontowała osieckie duże
wiatraki. Sponsorami nagród
byli: firma „Jardi” z Leszna oraz
Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej.

Wykonane w konkursie
wiatraki będą zdobić wnętrza
urzędu oraz firmy „Jardi”.

Dwie uczennice Zespołu Szkół w Kąkolewie – Aneta Stachowska (zdjęcie
w studio) z klasy VIb i Malwina Ratajska (zdjęcie na festiwalu) z klasy IIb
Gimnazjum – zakwalifikowały się do finałowych przesłuchań XVII Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 5 i 6 marca tego roku we
Wrocławiu. To duży sukces śpiewających dziewcząt, bo jury spośród 343
zgłoszeń z całej Polski do ostatniego etapu wybrało tylko 183 piosenki.
Aby wziąć udział w konkursie, należało w profesjonalnym studio wykonać
nagranie i wysłać je komisji oceniającej.


