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Na krańcu świata

Miłośnicy roweru każdego dnia
startowali i wracali do Kątów/Ma-
ciejewa - Na Kraniec Świata, po-
konując przez cały weekend -
rekreacyjnie - odległość ok. 130
km. Wyznaczona trasa rajdu obej-
mowała gminy: Osieczna, Krzywiń,
Kościan a przystanki były organi-
zowane w wielu miejscach promu-
jących wymienione gminy. Oprócz
samej jazdy rowerem uczestnicy
rajdu poznawali wiele ciekawych

punktów znajdujących się na wyty-
czonej trasie m. in. Pałac w Raco-
cie, ruiny zamku w Gryżynie,
klasztor w Lubiniu, Skansen Sopli-
cowo w Cichowie, plażę oraz
osieckie wiatraki i Muzeum Mły-
narstwa. Dużą atrakcję stanowił
przejazd drezyną. W rajdzie - choć
w kameralnym gronie - uczestni-
czyli rowerzyści z Warszawy, Zie-
lonej Góry, Poznania, Widziszewa
i Kątów. 

W dniach 19 - 21 czerwca w naszej gminie
odbył się "I Rajd Na Krańcu Świata".

Na emeryturze
Z dniem 2 lipca 2015 r. w wieku 60 lat i ośmiu miesięcy, po

przepracowaniu 41 lat na emeryturę przeszła Krystyna Bą-
czyk-Miś - długoletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej.

Pani Krystyna - córka Floren-
tyny i Mieczysława Student uro-
dziła się w Siecinach (powiat Góra
Śląska) w 1954 r. Potem razem z
rodzicami przeprowadziła się do
Czerniny, następnie do Klesz-
czewa, a w 1961 r. zamieszkali w
Osiecznej.

Tutaj też uczęszczała do
szkoły podstawowej. W 1974 r.
ukończyła Państwowe Technikum
Rolnicze w Lesznie. W tym
samym roku - 20 maja podjęła
pracę w Gminnej Spółdzielni "Sa-
mopomoc Chłopska" w Osiecznej
jako referent w księgowości. Pół

roku później została kierownikiem
Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni
- zajmowała się organizacją kur-
sów praktycznych (m. in. nauka
szycia, robót ręcznych, gotowa-
nia) dla mieszkanek gminy
Osieczna.

Po powrocie z urlopu wycho-
wawczego - 1 czerwca 1979 r.
podjęła pracę w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej. Tutaj praco-
wała 36 lat. 

Przez pierwsze pół roku za-
trudniona była na stanowisku re-
ferenta ds. kultury i sportu. W
1980 r. została inspektorem ds.

komunikacji. Przez kilkanaście lat
rejestrowała pojazdy, wydawała
prawo jazdy, karty rowerowe i mo-
torowerowe. Kiedy ustawowo
sprawy komunikacji przejęło sta-
rostwo powiatowe, pani Krystyna
zajęła się pobieraniem podatku od
środków transportu, profilaktyką
zdrowotną, kulturą i sportem. Z
początkiem 2007 r. została podin-
spektorem ds. podatków i opłat lo-
kalnych, na tym stanowisku była
zatrudniona do 1 lipca 2015 r.

W przeddzień została uroczy-
ście pożegnana przez burmistrza
Stanisława Glapiaka i współpra-
cowników.

Największym marzeniem
"świeżo upieczonej" emerytki jest
cieszyć się jak najdłużej zdro-

wiem. Pasjonatka podróży chcia-
łaby też odwiedzić jeszcze kilka
miejsc na świecie. Z całego serca
życzymy spełnienia tych marzeń.

Prywatnie Krystyna Bączyk -
Miś ma dwóch dorosłych synów -
Macieja i Marcina i troje wnucząt:
Piotra, Wiktorię i Julię. W jej życiu
nie brakowało chwil radosnych i
smutnych. W 1974 r. wyszła za
mąż za Stefana Bączyka, po je-
denastu latach mąż zmarł, została
sama z małymi dziećmi. Jednak
szczęście uśmiechnęło się po raz
kolejny. W 1995 r. ponownie wy-
szła za mąż za Ryszarda Misia. W
tym roku świętowali 20-lecie mał-
żeństwa.

A teraz razem będą odpoczy-
wać na upragnionej emeryturze.

Szkółka na wakacjach

W Szkółce Wędkarskiej działa-
jącej przy Kole PZW Osieczna
Okręg w Poznaniu jedenastu
uczniów oficjalnie zakończyło rok
szkolny. 

W czasie od września do
czerwca dzieci zapoznały się z
wieloma technikami wędkarskimi,
poznały prawidłowe sposoby zbro-
jenia wędek, zapoznały się z zasa-
dami bezpieczeństwa nad wodą ze
szczególnym naciskiem na to, jakie
zasady bezpieczeństwa obowią-
zują w tracie wędkowania na lo-
dzie. W trakcie zajęć szczególną
uwagę uczniów zwracano na
sprawy związane z ochroną przy-
rody i środowiska. Dzieci poznały
też sposoby prawidłowego wyko-
nania zanęt wędkarskich. Zajęcia
teoretyczne odbywały się w szkol-
nej świetlicy, zajęcia rzutowe na
boisku szkolnym. Zarząd Koła
składa serdeczne podziękowania
dyrektorowi szkoły Andrzejowi Gło-
wackiemu za udostępnienie tych
miejsc.

Nabytą wiedzę teoretyczną w
okresie wiosny dzieci testowały w
praktyce łowiąc ryby. 

W II półroczu uczniowie wzięli

udział w Młodzieżowej Olimpiadzie
Wędkarskiej. Olimpiada ta składa
się z konkurencji sprawnościowych
między innymi z rzutów wędkar-
skich do tarcz, rzutów piłeczką do
tarczy. Rozgrywane są też zawody
wędkarskie w łowieniu ryb. Uczest-
nicy rozwiązują test z wiedzy o
wędkarstwie i ochronie środo-
wiska. Po zsumowaniu wyników
wyłoniono następujących zwycięz-
ców:

I miejsce - Kamil Kubera
II miejsce - Mateusz Guzikow-

ski
III miejsce - Jakub Zamelek.
Wszystkie dzieci, które uczęsz-

czały na zajęcia Szkółki Wędkar-
skiej na zakończenie roku
szkolnego otrzymały w nagrodę
książki oraz drobne upominki. Zwy-
cięzcy Młodzieżowej Olimpiady
Wędkarskiej w nagrodę otrzymali
puchary i nagrody rzeczowe. Upo-
minki i nagrody w imieniu Zarządu
Koła PZW Osieczna uczestnikom
wręczył prezes Koła Mieczysław
Ratajczak. Dzieci wyraziły chęć
kontynuacji nauki w Szkółce Węd-
karskiej. Po wakacjach zapra-
szamy więc wszystkich chętnych.


