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W ostatnim tygodniu kwietnia, 50. rocznicę pożycia małżeńskiego ob-
chodzić będąWładysława i Jan Frąckowiakowie z Łoniewa. Z tej okazji
dzieci zorganizują im jubileuszową uroczystość. Będą oczywiście kwiaty,
prezenty i życzenia. Przede wszystkim życzenia zdrowia, bo to niestety nie
dopisuje, zwłaszcza panu Janowi.
Jubilaci całe wspólne życie mieszkają w Łoniewie. Pan Jan pochodzi

z Witosławia, ale zaraz po ślubie wprowadził się do rodzinnego domu
żony. Wtedy był to mały domek z pokojem i kuchnią, w którym mieszkało
kilka osób. Ale już dziesięć lat później postawili swój dom. Do dzisiaj w
nim mieszkają.
Pan Jan przez cały czas pracował w PGR, w chlewni. Nie było łatwo,

bo praca była ciężka, fizyczna. A pani Władysława dorywczo pracowała w
polu, a później jeszcze przez kilka lat na pół etatu w gospodarstwie. Obyd-
woje doczekali więc emerytury. Wychowali piątkę dzieci, trzy córki i dwóch
synów. Wszyscy mają zawody i swoje rodziny. Mieszkają blisko Łoniewa,
więc niemal codziennie odwiedzają rodziców. W święta zawsze jest pełen
dom, bo wtedy przyjeżdżają wszyscy bliscy. A jubilaci doczekali się 13
wnucząt i jednego prawnuczka. Właśnie z maleńkim Oskarem zasiedli do
wspólnego zdjęcia.
Państwo Frąckowiakowie mieszkają z najstarszą córką, zięciem i wnu-

kiem. Mogą więc liczyć na pomoc i opiekę. Póki co pani Władysława go-
tuje, pomaga w ogródku i w domu. A pan Jan przede wszystkim
odpoczywa i trochę spaceruje. Myślą jedynie o zdrowiu i o tym by jak naj-
dłużej być razem. I by cieszyć się sukcesami wnuków, a w przyszłości i
prawnuków. Jubilatom życzymy więc, by te marzenia się im spełniły.

Anna i Józef Buchowscy brali ślub cywilny i kościelny 15 kwietnia
1961 roku. Właśnie teraz obchodzą więc swoje złote gody. A obydwoje
wychowali się w Osiecznej. Znali się od dzieciństwa, ale zaprzyjaźnili i po-
kochali już w dorosłym życiu. Pan Józef był wtedy pracownikiem POM, z
zawodu kowalem, mężczyzną po wojsku. A pani Anna sprzedawała w
sklepie. Zaraz po ślubie wynajęli mieszkanie i poszli na swoje. Po roku
urodziła im się córka. Dziesięć lat później kupili mały domek przy ulicy Ko-
ściuszki. I do dziś w nim mieszkają.
Całe życie państwo Buchowscy solidnie pracowali. Pan Józef zaocz-

nie skończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa i kolejno był monterem
maszyn rolniczych, mistrzem w warsztacie, zaopatrzeniowcem, a na
końcu kierownikiem SKR w Ziemnicach. Przepracował 42 lata i w 1990
roku przeszedł na emeryturę. A pani Anna zawsze pracowała w handlu.
Mówi, że "przeszła" kilka osieckich placówek, także w okolicznych wsiach,
Łoniewie i Ziemnicach. Zrezygnowała z pracy po 35 latach, kiedy zaczęły
się kłopoty ze zdrowiem. Do dziś zresztą nie jest najzdrowsza, uważać
musi na serce i nogi.
Państwo Buchowscy przez wiele lat uprawiali hektar ziemi, hodowali

świnie, kury, dorabiali do pensji. Ale lubili także jeździć na wycieczki i od-
poczywać. Pan Józef był zapalonym wędkarzem i chętnie odbywał długie
spacery. Teraz jubilaci są już jedynie w domu, krzątają się po mieszkaniu
i obejściu, a pan Józef lubi też wyjść do miasta. Na szczęście zawsze
mogą liczyć na pomoc córki, która z nimi mieszka.
A wszyscy marzą jedynie o zdrowiu, bo to jest im najbardziej po-

trzebne. No i o tym, by razem doczekali co najmniej stu lat. I tego państwu
Buchowskim serdecznie życzymy.

Z wizytą
u seniorów

Nowym sołtysem Ziemnic
została Helena Francuskiewicz.
Mieszkańcy wybrali ją spośród
czterech kandydatów.
Pani Helena urodziła się w

Ziemnicach i tu spędziła całe swoje
życie. Pochodzi z rodziny rolniczej,
ale wybrała zawód pielęgniarki. Ma
64 lata i mimo, iż jest na emeryturze
ciągle jeszcze pracuje. Najpierw za-
trudniona była w szpitalu w Lesznie,
potem w poradni Medycyny Pracy,

a teraz w zakładzie chronionym
FARM w Wojnowicach. W tym
ostatnim jest już 10 lat. Podkreśla,
że lubi swoją pracę i lubi pacjentów.
Helena Francuskiewicz wycho-

wała z mężem trzy córki. Wszystkie
założyły swoje rodziny i uszczęśli-
wiły ją piątką wnucząt.
Dziś jest wdową i mieszka

sama. Ma dużo czasu na pracę
społeczną. Od kilku lat jest prze-
wodniczącą Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Świerczynie, a

ostatnie dwie kadencje była człon-
kiem Rady Sołeckiej w swojej wsi.
Teraz zamierza działać jako sołtys.
A wie, że razem z mieszkańcami
mogą zmieniać Ziemnice. Przede
wszystkim chciałaby wyrównać
teren wokół świetlicy i przebudować
sanitariaty oraz zaplecze kuchenne
w budynku. Myśli o zrobieniu plaży
przy jeziorze oraz naprawie na-
wierzchni dróg. Na pewno będzie
organizować dożynki i inne imprezy
kulturalne.
Nowa pani sołtys liczy na współ-

pracę z Radą Sołecką. Tak się
składa, że do Rady też wybrano no-
wych członków.Wspólnie na pewno
zrealizują niejedno zadanie.

Nowa sołtys


