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A świadczą o tym liczby – mi-
lion bochenków chleba wypieczo-
nych w ciągu roku, sprzedane w
roku ubiegłym 2.500 ton opału, pa-
liwo, którego sprzedaż nawet
trudno policzyć, artykuły spożyw-
cze – i nie tylko – oferowane w
siedmiu sklepach.

- Oferujemy produkty dobrego
gatunku, dlatego cieszą się one
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców naszej gminy i gmin
ościennych –mówi prezes Gmin-
nej Spółdzielni Hieronim Wilcz-
kowiak.

Sztandarowym produktem GS
Osieczna jest chleb, a właściwe
pieczywo, bo gatunków chleba jest
naprawdę sporo: chleb żytni, ra-
zowy, graham, futbol, cesarski,
dworski, bułki wrocławskie, żytnie,
grahamki, bułki słodowe, maślane,
z serem, bułki na hot-dogi i spody
do pizzy, placek na kruszynkach,
sernik, makowiec i babka.

- Wszystko pachnące, świeże,
pyszne – mówi H. Wilczkowiak. –
Chleb wypiekany na naturalnym
zakwasie, bez polepszaczy.
Chleby, bułki i ciasta pieczone w
ekologicznych piecach ceramicz-

Z tradycją w przyszPRZEGLĄ

Kiedyś były to najprężniejsze firmy na terenie każdej gminy. Dziś w wielu
miejscach pozostało po nich już tylko wspomnienie. Inaczej jest w gminie
Osieczna. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” nadal istnieje pro-
wadząc kilka gałęzi działalności gospodarczej i ma się naprawdę świetnie.

nych. Piece gazowe są elementem
wyposażenia piekarni tylko w razie
awarii. Ostatnio zakład został do-
posażony w maszyny, a zakup
możliwy był dzięki pozyskaniu
środków unijnych.

Dziesięciu piekarzy w systemie
dwuzmianowym pracuje każdego
dnia – siedem dni w tygodniu – by
o poranku mieszkańcy gminy
mogli zajadać świeże bułeczki,
chleb, drożdżówki. Cieszą się one
powodzeniem. W ciągu roku bo-
wiem piekarnia GS Osieczna pro-
dukuje 528,5 tysiąca ton chlebów i
bułek oraz 22 tony placków. Mie-
sięcznie jest to około 50 tysięcy
sztuk chleba mazowieckiego o
wadze 0,6 kg i prawie 3 tysiące
sztuk chlebów o wadze 0,8 kg, do
tego 3 tysiące bochnów chleba po-
zostałych gatunków i 156,5 tysiąca
sztuk bułek. Miesięczne zużycie
mąki wynosi 35.330 ton. Piekarnia
przy ul. Leszczyńskiej zbudowana
została z inicjatywy Telesfora Kraś-
nera w 1989 roku, ale funkcjono-
wała już wiele lat wcześniej w
dwóch punktach w centrum
miasta.

Dziś pieczywo z firmy GS

Osieczna nabyć można w osiedlo-
wych sklepach oraz w bezpośred-
niej sprzedaży w handlu
obwoźnym w: Lesznie, Osiecznej,
Świerczynie, Grodzisku, Wojnowi-
cach, Kątach, Drzeczkowie, Je-
ziorkach, Trzebani, Garzynie,
Krzemieniewie, Robczysku, Wy-
ciążkowie.

- Podejmujemy też współpracę
z firmami cateringowymi, którym
dostarczamy pieczywo. Przy więk-
szych zamówieniach dowozimy
produkty na miejsce, nawet do
osób prywatnych. Bułki do hot-
dogów i pizzy zamawiają u nas
właściciele lokali gastronomicz-
nych nie tylko z Osiecznej, ale
także z Leszna a nawet ze Śmigla.

Ale GS Osieczna to nie tylko
piekarnia. To także stacja benzy-
nowa usytuowana przy wjeździe z
Leszna do Osiecznej. Stacja działa
już od 1967 roku, oferuje paliwa
płynne, gaz, olej, przy stacji jest
sklepik.

- W urokliwym miejscu w po-
bliżu wiatraków i lapidarium po-
ewangelickiego w cieniu drzew
można chwilę wypocząć, wypić
kawę pod parasolem – zachwala

H. Wilczkowiak.
O wystrój stacji benzynowej zadbała

firma „Bliska”, ale stacja niezmiennie jest
własnością Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”.

Należący do GS Osieczna Magazyn
Towarów Masowych prowadzi handel pa-
szami, opałem i nawozami.

- Rocznie sprzedajemy około 384 ton
nawozów, 226 ton pasz. Oferowany przez
nas węgiel cechuje się wysoką kalorycz-
nością. Klientami są mieszkańcy naszej
gminy, gminy Lipno i częściowo Leszna.

Poza tym firma prowadzi także szereg
sklepów – w Osiecznej, Świerczynie, Gro-
dzisku, Lesznie oraz dzierżawi własne bu-
dynki handlowcom.

Zatrudnia 54 osoby i zrzesza 39 człon-
ków. Prezesem od 2009 roku jest Hiero-
nim Wilczkowiak

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” powstała w 1945 roku. W ciągu
kilku lat istnienia połączyła swą działal-
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