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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, zatrudnionymw 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 coma 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 300metrach, 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 zamąż 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 rokumieszkańcy postawili kaplicę. Dziś PopowoWonieskie 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.Anajwiększymwydarzeniem 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, boma 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 jubileuszzmobilizował śpiewaków z Osiecznej do dalszej działalnościw 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.


