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Szanowni Państwo,
Od kilku lat pracuję z grupą kolegów nad odtworzeniem wiedzy do-

tyczącej "Sportu w Osiecznej".

Wspólnie z Towarzystwem Ziemi Osieckiej, w dniu 19 czerwca br. w

Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Osiecznej (godzina 15.00), orga-

nizujemy spotkanie poświęcone dwom Osiecznianom, którzy współ-
tworzyli "Sport w Osiecznej" i mieli wyróżniające osiągnięcia:

Eugeniuszowi Adamczakowi oraz Mieczysławowi Cholewie.

Specjalne spotkanie poświęcono dorobkowi śp. Gizeli Gorzelany -

Jaskuła odbędzie się w terminie późniejszym, po niezbędnych uzgod-

nieniach z rodziną naszej wybitnej sportsmenki.

Wszystkich zainteresowanych problematyką - serdecznie zapra-

szamy do uczestnictwa.

Lechosław Dworak

Nowi sołtysi
W marcu w naszej gminie wybieraliśmy sołtysów poszczegól-
nych miejscowości. Z istniejących osiemnastu miejscowości w
trzynastu na stanowisku sołtysa nie odnotowano zmian. W pię-
ciu wsiach wybrano nowe osoby na sprawowanie funkcji soł-
tysa. Nowych sołtysów mają zatem mieszkańcy: Drzeczkowa,
Grodziska, Świerczyny, Witosławia i Wojnowic. Chcemy zatem
przybliżyć sylwetki osób, które od niedawna reprezentują wsie.

Ewa Pietraszewska jest sołty-

sem Grodziska. Od urodzenia

mieszka w tej miejscowości. Z wy-

kształcenia jest wikliniarzem arty-

kułów użytkowych i artystycznych

- nigdy jednak nie pracowała w tym

nietypowym zawodzie. Od 1975 r.

zatrudniona jest w Wojewódzkim

Leszek Barczyński został soł-
tysem wsi Drzeczkowo. Mieszkań-

com gminy Osieczna powinien być
znany, choćby z racji tego, że

przez dwie kadencje był radnym

Rady Miejskiej.

Leszek Barczyński od urodze-

nia mieszka w Drzeczkowie, tam

też wspólnie z żoną Bogusławą
prowadzi gospodarstwo rolne. Z

wykształcenia również jest rolni-

kiem. 

Sołtysem jest po raz pierwszy,

chociaż działał już w samorządzie.

W latach 1994 - 1998 w Radzie

Miejskiej był członkiem Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W kolejnej kadencji w latach 1998

- 2002 został wiceprzewodniczą-

cym Rady Miejskiej, był też człon-

kiem Komisji Rozwoju

Gospodarczego oraz Członkiem

Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-

dowiska. Przez dwie kadencje, w

latach 2000 - 2010 był członkiem

powiatowej Wielkopolskiej Izby

Rolniczej.

Od lat należy do grupy piłkarzy

Szpitalu Zespolonym w Lesznie na

oddziale położniczym w charakte-

rze sanitariuszki.

Od 29 lat jest zamężna. Z

mężem Piotrem wychowali troje

dzieci - dwie córki Magdalenę i

Martę oraz syna Kamila. Mają też
państwo Pietraszewscy dwoje

wnucząt - czteroletniego Wiktora i

trzyletniego Borysa.

Pani Ewa kocha zwierzęta - ma

ich u siebie całe mnóstwo - są dwa

kucyki, króliki, psy, koty, kury i

świnka morska. W chwilach wol-

nych jest więc co robić. 

Nowa sołtys lubi pracować z

ludźmi, dlatego już planuje w Gro-

dzisku zorganizować Dzień
Dziecka połączony z powitaniem

lata, dożynki i zabawę. Myśli też o

uporządkowaniu terenu wokół
świetlicy. 

Oldboys Osieczna, bierze udział w
turniejach, spotyka się podczas

treningów z kolegami z boiska.

Pan Leszek jest też członkiem

Rady Parafialnej parafii Drzecz-

kowo. Aktywnie współuczestniczy

więc w życiu wsi.

Prywatnie ojciec trojga doro-

słych już dzieci Anny, Bartosza i

Tomasza.

W chwilach wolnych - w nie-

dzielne popołudnia Leszek Bar-

czyński wybiera się na przejażdżki

skuterem po gminie.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach,

dzielili z nami smutek 

i żal oraz uczestniczyli we Mszy Świętej 

i ceremonii pogrzebowej

Śp. Piotra Homskiego

dziękuje

żona Krystyna z dziećmi i wnukami

29 kwietnia 2015 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ką-

kolewie uroczyście obchodziły Międzynarodowy Dzień Tańca. W

Przedszkolu zorganizowano konkurs taneczny, podczas którego

zaprezentowały się wszystkie grupy. Podziwiano też indywidualne

pokazy m. in. breakdance. Barwne stroje i różnorodne układy cho-

reograficzne utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że taniec to

nie tylko ruch, ale też radość. Imprezę uświetnił ZTL Moraczewo,

którego gościnny występ zrobił na dzieciach duże wrażenie.

Wybory prezydenckie
W niedzielę 10 maja 2015 r. od-

była się pierwsza tura wyborów na

Prezydenta RP. Jakie decyzje w tej

kwestii podejmowali mieszkańcy

naszej gminy? Uprawnionych do

głosowania było 7170 osób.

42,86%. z nich wzięło czynny

udział w wyborach. Swój głos na

głowę państwa oddały zatem 3073

osoby. Głosów ważnych - 3048

nieważnych - 25.

Ile głosów zdobyli poszcze-
gólni kandydaci?

Bronisław Komorowski - 1216,

Andrzej Duda - 974, Paweł Kukiz -

533, Magdalena Ogórek - 97, Ja-

nusz Korwin-Mikke - 85, Adam Ja-

rubas - 51, Janusz Palikot - 39,

Grzegorz Braun - 20, Marian Ko-

walski - 17, Jacek Wilk - 12, Paweł
Tanajno - 4.

W drugiej turze wyborów frek-

wencja była wyższa. Wyniosła ona

50,69%. Uprawnionych do głoso-

wania było 7106 osób. Wyborcy

oddali 3556 głosów ważnych i 46

głosów nieważnych. 

W gminie Osieczna zwyciężył
Bronisław Komorowski, który
otrzymał 1966 głosów (55,29%).
Na Andrzeja Dudę  zagłosowało
1590 osób (44,71%). 


