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Kiedy gazeta dotrze do czytelników będzie już po pięciu wyborczych
zebraniach. Na pierwszym z nich zdążyliśmy być, ponieważ miało ono
miejsce 21 lutego, tuż przed oddaniem gazety do druku. A to zebranie od-
było się w Dobramyśli. Sołtysem po raz kolejny została Henryka Pawlać.

Wybieramy sołtysów, Rady Sołeckie i Zarząd Osiedla
Właśnie kończy się kadencja sołtysów i Rad Sołeckich w 17wsiachgminy oraz Zarządu Osiedla w Osiecznej. W związku z tym Rada Miej-ska podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia nowych wyborówtych organów samorządowych. W naszej gminie potrwają one od 21lutego do 23 marca.

Arodzinka nie jest mała, bo jubilaci
wychowali sześć córek i syna i docze-
kali się dziewięciorga wnucząt.
Wszyscy życzą rodzicom i dziadkom
co najmniej stu lat oraz tego by jak naj-
dłużej byli razem.
Pan Leon pochodzi ze Spławia

Wonieskiego, a pani Bogumiła z
Kątów. Przyszły małżonek był mura-
rzem i w okolicznych wsiach remonto-
wał i budował pegeerowskie budynki.
Wtedy młodzi się poznali i pokochali.
Kiedy brali ślub pani Bogusława miała
zaledwie 18 lat, a pan Leon 27. Zaraz
po ślubie zamieszkali z rodzicami pani
Bogumiły, właśnie w Kątach. I stąd
nigdy się nie wyprowadzili. Można po-
wiedzieć, że na swoim są od zawsze.
Anie było łatwo, bo domek miał zaled-
wie dwa pokoje, a rodzinka powięk-
szała się. Był czas, że na tych
niewielkich metrach żyło aż jedenaście
osób. Dopiero dużo później rodzice
pani Bogumiły dobudowali kuchnię i
jeden pokój.Ale nikt nie narzekał, choć
pracy było sporo. Pan Leon był ciągle
w terenie, pani Bogumiła prowadziła

dom, pracowała w polu, wychowywała
dzieci. Dziś wspominają, że na szczę-
ście zawsze mogli liczyć na pomoc ro-
dziców i na siebie nawzajem. Mieli
pracowite, ale spokojne życie. Cała
siódemka dzieci zdobyła zawód, cztery
córki i syn założyli rodziny, dziadkowie
doczekali się wnuków. A na miejscu z
nimi mieszkają dwie dorosłe córki. Ju-
bilaci mogą więc mieć pewność, że
nigdy nie zostaną bez opieki.
Pan Leon przepracował jako mu-

rarz 40 lat i w 1991 roku przeszedł na
emeryturę. A pani Bogumiła jest na
emeryturze krusowskiej.
Teraz czas spędzają w domu, choć

korzystali też z wycieczek i wczasów.
Niestety, zdrowie nie pozwala na więk-
sze wyprawy. Dlatego tak bardzo cie-
szą się, gdy odwiedzają ich dzieci i
wnuki. A ci wpadają bardzo często, bo
mieszkają niedaleko; w Kościanie,
Osiecznej, Lesznie, Świerczynie i
Brzozowie. Na pewno przyjadą też w
złotą rocznicę ślubu rodziców. Jest
przecież za co im dziękować i czego
życzyć. Przede wszystkim zdrowia.

Poniżej podajemy terminy pozostałych zebrań wyborczych oraz na-
zwiska osób, które będą im przewodniczyć. Wszystkie zebrania odbywają
się o godzinie 18.30. Ordynacja wyborcza określa, że zebranie może do-
konać wyboru, jeśli bierze w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych do
głosowania mieszkańców. Gdyby na zebranie przyszło mniej osób, wów-
czas przewodniczący może zwołać zebranie w drugim terminie, pół go-
dziny później. W takim przypadku o wyborze sołtysa, Rady Sołeckiej, czy
Zarządu Osiedla decydują po prostu obecni.
Dotąd odbyły się wybory w Dobramyśli, Drzeczkowie, Frankowie, Gro-

dzisku i Jeziorkach.
A oto pozostałe terminy zebrań :
1 marca - Kąkolewo, przewodniczący Alojzy Karolczak
2 marca - Kąty, przewodniczący Stanisław Glapiak
3 marca - Kleszczewo, przewodniczący Stanisław Glapiak
7 marca - Łoniewo, przewodniczący Stanisław Glapiak
9 marca - Miąskowo, przewodniczący Stanisław Glapiak
10 marca - Osieczna, przewodniczący Roman Lewicki
14 marca - Popowo Wonieskie, przewodniczący Stefan Kuśnierek
15 marca - Świerczyna, przewodniczący Stanisław Glapiak
16 marca - Trzebania, przewodniczący Stanisław Glapiak
17 marca - Witosław, przewodniczący Stanisław Glapiak
21 marca - Wojnowice, przewodniczący Stanisław Glapiak
22 marca - Wolkowo, przewodniczący Stefan Kuśnierek
23 marca - Ziemnice, przewodniczący Stanisław GlapiakNa zdjęciu mieszkańcy Dobramyśli podczas wyborów, którym

przewodniczył Stanisław Glapiak

Z wizytą u seniorów

Bogumiła i Leon Mikołajczak z Kątów 50. rocznicę ślubu cywilnegoobchodzą w lutym, a kościelnego w kwietniu. Dwa razy będą więc od-bierać życzenia od najbliższych.

Pani Emilia pochodzi z kresów i
w 1945 roku z rodzicami przyjechała
do Jędrzychowic. Tam rodzice objęli
gospodarstwo.Apan Stanisław uro-
dził się w Kąkolewie, ale również z
rodzinką trafił pod Wschowę. Takie
to były czasy, że zasiedlano za-
chodnie ziemie, a wiele rodzin z tego
korzystało. I właśnie tam młodzi się
poznali. Założyli rodzinę, wychowali
córkę i syna. Pan Stanisław całe za-
wodowe życie przepracował w
handlu. W sklepie, magazynie i hur-
towni spędził 33 lata. Na emeryturę
przeszedł gdy likwidowali Gminną
Spółdzielnię, w której przez cały
czas był zatrudniony. Przez kilka lat
razem z nimw sklepie pracowała też
żona.

W 1979 roku państwo Górcza-
kowie wrócili do Kąkolewa. Wyre-
montowali dom, przerobili pokoje,
urządzili dwa mieszkania. Dziś w

jednym z nich żyje córka z mężem i
z dziećmi, a w drugim oni. Mają też
ogród, hodują kury, króliki, odpoczy-
wają. Obydwoje kochają muzykę.
Pan Stanisław gra na akordeonie, a
pani Emilia śpiewa. Są członkami
zespołu 'Wrzos" w Kąkolewie. Chęt-
nie chodzą na próby i występują na
scenie. Mówią, że to miła i po-
trzebna rozrywka.

Jubilaci mają trzy wnuczki i jed-
nego wnuka. Kilkanaście dni temu
urodziła się prawnuczka. Dziadko-
wie mówią, że każdą chwilę poświę-
cają maleństwu. Są szczęśliwi, że
doczekali się takiej radości. A teraz
marzą jedynie o zdrowiu, bo pani
Emilia przeszła kilka operacji i ma
kłopoty z ciśnieniem. Ale obydwoje
są pogodni i pełni dobrej myśli. A
najbliżsi życzą im jak najdłuższego
wspólnego życia. Już teraz mówią o
kolejnych jubileuszach.

W Kąkolewie odwiedziliśmy Emilię i Stanisława Górczaków,którzy w marcu obchodzić będą złote gody.


