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Uwagazebranie!

Przypominamy, że już w sobotę 28 maja rusza kolejny rajd rowerowy
IV Łosiecka Łowerówka. Tym razem przewodnik – Stanisław Lenartowicz
powiedzie nas uroczymi zakątkami terenów gminnych z Osiecznej przez
Stanisławówkę, Grodzisko, Świerczynę, Ziemnice, Kąty, Maciejewo na
metę – czyli do Rajskiego Sadu. Start jak zawsze z placu 600-lecia w
Osiecznej, tym razem o godz. 9.00. Na mecie na uczestników Łowerówki
będzie czekał poczęstunek, by w pełni sił przez wzgórze Szaniec i Woj-
nowice wrócić do Osiecznej.

W niedzielę 29 maja również nie zabraknie atrakcji. W tym dniu za-
praszamy na zawody sportowo-pożarnicze. Na godz. 12.30 zaplanowana
jest zbiórka drużyn przy remizie OSP w Osiecznej. Potem uroczysty prze-
marsz na boisko na letnisku. O 13.00 otwarcie zawodów. Kilkanaście dru-
żyn młodzieżowych i dorosłych będzie się zmagać w ćwiczeniach
bojowych i biegach sztafetowych. Około godziny 16.00 nastąpi podsu-
mowanie zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów. W tym roku organi-
zatorem zawodów jest OSP Popowo Wonieskie.

Tradycją stała się już organizacja Festynu Rodzinnego w Popowie Wo-
nieskim dla mieszkańców czterech miejscowości obejmujących parafię
Drzeczkowo – Popowa, Wolkowa, Witosławia i Drzeczkowa. Tym razem
na atrakcje sportowe, takie jak walka pasibrzuchów, zabawa ze słoniami,
chodzenie na szczudłach, malowanie twarzy, zamek dmuchany oraz
słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich i kieł-
baski z grilla organizatorzy zapraszają 12 czerwca na boisko w Popowie
na godz. 14.00. Wieczorem na sali wiejskiej odbędzie się zabawa ta-
neczna. Serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.

Będzie się działo

Sołtys wsi Kąkolewo serdecz-
nie zaprasza na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 31 maja. O
godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej.
W zebraniu uczestniczył będzie
burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna. Tematem spotkania
będą bieżące sprawy wsi i gminy.

Z wizytą u seniorów

Michał i Weronika Prałatowie z Grodziska wzięli kościelny ślub 20
maja 1960 roku. Teraz obchodzą więc swoje złote gody. Pani Weronika po-
chodzi z Tarnowejłęki, a pan Michał z Grodziska. I jak to dawniej bywało,
poznali się na zabawie. Zaraz po ślubie zamieszkali w rodzinnym domu pana
Michała. Na początek jeszcze z rodzicami. Rodzice zapisali im gospodar-
stwo i potem przez całe życie prowadzili je wspólnie. Państwo Prałat wy-
chowali trzy córki. Najstarsza została z nimi i teraz razem z mężem
kontynuuje rolnicze tradycje. Po prostu dalej prowadzą gospodarstwo na
ponad 20 hektarach. Druga córka mieszka także w Grodzisku, a trzecia w
Lesznie. Bardzo często odwiedzają rodziców. Jubilaci doczekali się szóstki
wnucząt i dwóch prawnuczek. Pani Weronika ma 82 lata, a pan Michał 80.
Nie pracują już na roli, ani w ogrodzie. Trochę krzątają się po domu, poma-
gają przy gotowaniu, sprzątaniu. A przede wszystkim odpoczywają. No i
dbają, by zdrowie pozwoliło im jak najdłużej być z bliskimi. Wszyscy oczy-
wiście przyjadą na jubileuszową uroczystość. Będą życzenia, kwiaty, upo-
minki. My serdecznie się do tych życzeń przyłączamy.

Krystyna i Mieczysław Kuberowie od zawsze byli rolnikami. Pani
Krystyna pochodzi z rolniczej rodziny spod Konina, a pan Mieczysław z
Popowa Wonieskiego. W tej wsi się poznali, gdy pani Krystyna przyje-
chała do swojego wujostwa. Pan Mieczysław miał już wtedy 34 lata i pro-
wadził gospodarstwo razem z rodzicami. To gospodarstwo krótko przed
ślubem, państwo Kuberowie przepisali młodym. A oni ślub kościelny wzięli
w czerwcu, 50 lat temu. Właśnie teraz obchodzą jubileusz, na który przy-
jedzie sporo osób z rodziny. Jubilaci wychowali jednego syna i doczekali
się trzech wnuków. Wszyscy mieszkają na ojcowiźnie pana Mieczysława.
Dom, choć kilka razy odnawiany, jest ciągle ten sam. Ale zabudowania i
wyposażenie gospodarstwa są dużo nowocześniejsze. Od dwudziestu lat
gospodaruje tu przecież syn z żoną. A rodzice odpoczywają, krzątają się
po domu, cieszą wnukami. Jedynym ich marzeniem jest by jak najdłużej
być zdrowym. Na szczęście, póki co, na zdrowie nie narzekają. Życzymy
im, by tak było zawsze.

W dniu 19 maja 2011 r. opub-
likowana została informacja o
możliwości składania za po-
średnictwem WLGD Kraina
Lasów i Jezior wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach
"Wdrażania lokalnych strategii
rozwoju" w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi"
oraz tzw. Małych projektów.

Dyrektor Departamentu Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w imieniu Zarządu
Województwa Wielkopolskiego za-
mieścił ogłoszenie o naborze w
"Głosie Wielkopolskim" oraz na
stronie internetowej Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego: www.prow.umww.pl.

Wnioski o przyznanie pomocy
dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w
ramach działania "Odnowa i roz-

Nabór wniosków
wój wsi" można składać od 6 do 20
czerwca 2011 r., a wnioski dla ope-
racji, które nie odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w
ramach Osi 3, ale przyczyniają się
do osiągnięcia celów tej osi, tzw.
„Małych projektów” od 6 do 30
czerwca 2011 r.

Ogłoszenie i szczegółowe in-
formacje dotyczące naboru, w tym
kryteria wyboru operacji i wykaz
niezbędnych dokumentów wraz z
formularzami wniosków o przyzna-
nie pomocy, dostępne są także na-
szej stronie internetowej w
zakładce "Nabory wniosków".

Wnioski o przyznanie pomocy
należy składać bezpośrednio w
biurze WLGD Kraina Lasów i Je-
zior (Pl. Kościuszki 4, lok. 229, 64-
100 Leszno) od poniedziałku do
piątku w godz: 8:00 – 15:00.

Wszelkich informacji udzie-
lają pracownicy Biura WLGD -
tel/fax 65 529 61 03, e-mail:
biuro@wlgd.org.pl

ZAPROSZENIE
29 maja w godz. 14.00-

18.00 starosta leszczyński za-
prasza na plażę w Górznie. W
programie: konkurs z nagro-
dami, przejażdżki motorówką,
przeciąganie liny, turniej piłki
plażowej, spotkanie z żużlow-
cami i motocyklistami, oraz
występy artystyczne dzieci.
Dla każdego dziecka przewi-
dziano niespodziankę.


