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Niedzielnym rankiem 8 marca wędkarze Koła PZW Osieczna nr 179 spot-

kali się wspólnie, aby posprzątać kolejne jeziora, które znajdują się pod
opieką koła i w rejonach naszych gmin. Na miejsce zbiórki wyznaczono

plażę w Górznie, gdzie stawiło się trzydziestu wędkarzy. Ustalono plan dzia-
łania i podzielono się na dwie grupy. Pierwsza rozeszła się wachlarzem
wokół jeziora Górznickiego, natomiast druga została przetransportowana na
pobliskie jezioro Świerczyna Mała, aby również uporządkować jej brzegi i las
przyległy do jeziora. Zaskoczeniem dla wszystkich wędkarzy była ogromna

ilość śmieci zalegających na brzegach, mimo że w ubiegłym roku odbyła się
już podobna akcja. Najwięcej śmieci zostawili pseudo-biwakowicze, dużo
też było odpadów z  gospodarstw domowych. Pocieszeniem był fakt, że naj-
mniej było tych wędkarskich. Ogółem zebrano 55 pełnych worków śmieci. Z

pomocą ponownie przyszła gmina Krzemieniewo, która dostarczyła worki i
zapewniła odbiór zebranych śmieci z Górzna. Kolejny raz dużą rolę w całej
udanej akcji odegrał członek Koła i zarazem mieszkaniec gminy Krzemie-

niewo Ryszard Marciniak, który koordynował działania z gminą, zapewnił
łódkę i przyczepę do zwożenia śmieci oraz zadbał, aby nikt głodny nie wró-
cił do domu. Na koniec był czas na wspólne rozmowy i planowanie kolej-

nych czynów na pozostałych akwenach. Wędkarze apelują o porządek i
zgłaszanie każdego przejawu zaśmiecania brzegów jezior i lasów!

Ślub cywilny wzięli 18 marca

1965 r. w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Osiecznej, natomiast ślub
kościelny 27 kwietnia 1965 r. w ko-
ściele w Kąkolewie. W domu ro-

dzinnym pani Marii odbyło się
wesele. Po ślubie zamieszkali w

domu pana Stanisława i wspólnie z
jego rodzicami prowadzili gospo-

darstwo rolne. Tak było do 1977 r.,
kiedy rodzice postanowili podaro-

wać im ziemię, maszyny i budynki
gospodarcze. Młodzi zbudowali
wtedy stodołę, oborę i nowy dom.
Ciężko pracowali, aby im i ich dzie-
ciom żyło się dobrze. A państwo
Marciniakowie mają troje dzieci.
Córkę Dorotę i dwóch synów - Ry-
szarda i Tomasza. To właśnie córka

w 1991 r. otrzymała od rodziców
gospodarstwo, które rozwinęła do-
kupując 10 hektarów ziemi. Pani

Maria i pan Stanisław otrzymali za-
służone emerytury. Choć do dziś
pomagają w pracy. Pan Stanisław
doradza co, gdzie i ile zasiać, cza-
sem sam wsiada jeszcze do trak-

tora i jedzie na pole. Nigdy nie

stronił też od pracy społecznej, dla-
tego był strażakiem - ochotnikiem,
a na początku lat dziewięćdziesią-
tych także sołtysem Dobramyśli.
Pani Maria prowadzi dom - gotuje,

sprząta, robi przetwory, pomagają
jej w tym wnuki. A wnuków mają
państwo Marciniakowie siedmioro
- 2 wnuczki - Darię i Weronikę i 5
wnuków - Arka, Adama, Macieja,

Bartka i Mateusza. Najmłodsze po-
kolenie często odwiedza dziadków.
W domu jest więc często gwarno i
wesoło. Nie inaczej zapewne bę-
dzie na uroczystości 50-lecia ślubu,
na którą przybędą dzieci i wnuki. A
my życzymy, by w gronie najbliż-
szych w dobrym zdrowiu mogli

świętować kolejne doniosłe jubileu-
sze. 

Pani Maria i Stanisław Marciniakowie z Dobramyśli obchodzą złote gody. Pani Maria pocho-

dzi z Kąkolewa, pan Stanisław urodził się i wychował w Dobramyśli. Poznali się 22 lipca 1964r.

na zabawie w Kąkolewie. Odtąd idą już razem przez życie.

Razem przez życie

W Ziemnicach sołtys wspólnie z radą sołecką zorganizowali balik karnawałowy dla dzieci. Była muzyka, konkursy, zabawy i słodkości dla dzieci. 


