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Stefania i Władysław Borow-czykowie z Łoniewa znali się oddziecka. Mieszkali naprzeciwkosiebie i całe dzieciństwo orazmłodość spędzili wspólnie, w tejsamej wsi. Nic dziwnego, że siępolubili, a potem po prostu po-kochali. Ślub wzięli w kwietniu1961 roku. Teraz obchodząswoje złote gody.
Pan Władysław jest stolarzem.

Mówi, że wybrał zawód, który lubi,
i w którym dobrze się czuje. A rze-
miosła uczył go znany w Lesznie
stolarz Leonard Ossowski. U niego
przepracował też pierwsze parę
lat. Potem przez 5 lat zatrudniony
był w Spółdzielni Stolarskiej w
Lesznie, by ostatecznie postawić
swój warsztat. Na swoim rozpoczął
działalność w 1977 roku.

Państwo Borowczykowie krótko
po ślubie wybudowali dom. W po-
dwórzu postawili budynek gospo-
darczy. Potem tę część
rozbudowali i urządzili warsztat
stolarski. Przez lata go wyposażali,
gromadzili narzędzia, maszyny,
unowocześniali produkcję. A robili
niemal wszystko, od mebli, przez
budowlankę a więc okna, drzwi,
schody, do renowacji drewnianego

wyposażenia kościołów i klaszto-
rów. W swoim domu mają oczywi-
ście zrobione przez pana
Władysława meble, drzwi, pod-
łogi...nie mogło by być inaczej.

Jubilaci wychowali jednego
syna. U taty, w warsztacie uczył się
zawodu. Potem skończył Techni-
kum Drzewne, a dziś prowadzi już
zakład na własny rachunek. Oczy-
wiście pan Władysław pomaga
mu, bo przecież jego doświadcze-
nie i wiedza ciągle są synowi po-
trzebne. Ale tak naprawdę nie
umiałby bez tej pracy żyć. Póki siły
pozwolą będzie więc do zakładu
zaglądać. A warto powiedzieć, że
u siebie w Łoniewie pan Włady-
sław wyszkolił ponad 30 uczniów,
niektórzy z nich pracowali z nim
przez lata. Przez cały czas w
warsztacie pomagała też pani Ste-
fania. Przede wszystkim zajmo-
wała się dokumentacją firmy, ale
bywało, że wykonywała lżejsze
prace stolarskie. No i prowadziła
dom. Jest szczęśliwa, że docze-
kała się synowej i wnuka. Teraz
marzą już tylko o zdrowiu dla
wszystkich. A my, właśnie tego,
państwu Borowczykom serdecznie
życzymy.

Z wizytą u seniorów
Kazimierz Ludwiczak z Kąko-lewa potrafi o swojej pracy opowia-

dać godzinami. Ponad 40 lat
prowadził prywatny zakład murarski
i w okolicy mógłby policzyć dziesiątki
obiektów, które postawił, wyremon-
tował, otynkował. Bo przez te lata
budował domy, restauracje, biu-
rowce, budynki gospodarcze, oświa-
towe i mnóstwo innych. Pamięta jak
na budowy jeździł rowerem, potem
komarkiem, a dopiero po latach sa-
mochodem. Ale pracy było wtedy
bardzo dużo, a że jego zakład był w
regionie znany i ceniony, dostawał
zlecenia zarówno w spółdzielniach
jak i od osób prywatnych.Franciszka i Kazimierz Ludwi-czakowie poznali się, gdy pan Ka-
zimierz już był murarzem z
uprawnieniami. Po ślubie wybudo-
wał więc pierwszy dom dla rodziny.
Potem w roku 1980 postawił drugi,
duży dom.W tymmieszkają do dziś.
Pani Franciszka całe wspólne życie
pomagała mężowi prowadzić za-
kład. Ale pracowała też na prawie 3
hektarach ziemi, którą uprawiali,
prowadziła hodowlę trzody, no a

przede wszystkim wychowywała
dzieci. Jubilaci doczekali się bowiem
czwórki pociech, dwóch synów i
dwóch córek. Dziś mają 8 wnucząt i
jednego prawnuczka. Amieszkają z
córką i jej rodziną, oraz z jednym z
synów. W tym miesiącu obchodzić
będą 50. rocznicę ślubu. W tym
samym dniu 25 -lecie pożycia mał-
żeńskiego świętować będzie rów-
nież córka państwa Ludwiczaków.

O swoim życiu jubilaci mówią, że
było pracowite. I, że takie jest do
dziś. Niestety, pan Kazimierz prze-
szedł wylew i przez dwa lata walczył
o to, by mógł stanąć na nogi.
Ogromny upór, ale i konsekwencja
w rehabilitacji pozwoliła mu na po-
wrót samodzielnie chodzić. Dziś
stara się jak najczęściej spacero-
wać, krzątać się po domu i pomagać
w lżejszych pracach. Sam mówi, że
energia ciągle go jeszcze rozpiera.
A pani Franciszka dalej zajmuje się
hodowlą, prowadzi dom i oczywiście
wspiera męża. Najważniejsze jest
teraz dla nich zdrowie. Życzymy
więc jubilatom, by ich nie opuszczało
i by jak najdłużej byli razem.

W niedzielę wybory
do Izb Rolniczych

Kandydatami są: Stanisław Ciesielski z Wojnowic i Roman Biały z Po-powa Wonieskiego. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach po-
wszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są:
podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
posiadających w nich wkłady gruntowe. I to właśnie oni powinni zagłosować,
a mogą to zrobić w godzinach 8.00-18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Osiecznej. Dla wszystkich mieszkańców gminy Osieczna uruchomiony bę-
dzie jeden lokal wyborczy.W Komisji zasiądą: Leszek Barczyński – przewodniczący, Stefan Kuś-nierek – zastępca przewodniczącego, Mariola Pazoła – Sekretarz orazczłonkowie – Stanisław Kraśner i Jarosław Glapiak.

Przypominamy naszym czytelnikom, że już w najbliższą nie-dzielę 3 kwietnia odbędą się wybory do Wielkopolskich Izb Rolni-czych. Z naszej gminy zostaną wybrani dwaj delegaci, którzy wejdąw skład tzw. Rady Powiatowej. Ta na swym pierwszym posiedzeniuwybierze spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Osoby tewejdą zaś w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, któregokadencja trwa cztery lata.


