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SzanownJUB
Dwadzieścia jeden par z gminy Osieczna święto-
wało 50-lecie ślubu. Burmistrz Stanisław Glapiak
w imieniu prezydenta RP wręczył jubilatom or-
dery, kwiaty i upominki.
A po części oficjalnej był czas na poczęstunek i wesołe

rozmowy. Były wspomnienia, bo kiedyś były przecież zupeł-
nie inne czasy – mniej pracy i gonitwy, więcej czasu dla ro-
dziny, żyło się łatwiej, choć bez dzisiejszych cudów
cywilizacji.

- Rodziło się więcej dzieci, bo dziś troje, to już rodzina
wielodzietna, a za naszych czasów dochodziło i do dziesię-
ciu, a i tak mieliśmy dla siebie więcej czasu. Człowiek się
cieszył z najdrobniejszej rzeczy, a teraz jest wszystko, tylko,
że już tak nie cieszy – mówili zgodnie.
Jubilaci wspominali swoje wesela, które wtedy odbywały

się w domach rodzinnych.
- Trzeba było wynosić meble, żeby się goście pomieścili

– wspominali – ale było wesoło grała prawdziwa orkiestra,
był akordeon, trąbka. Dziś tego już nie ma.
Po pięćdziesięciu latach te same, tylko trochę już star-

sze pary, świętowały złote wesele przy długim stole miesz-
czącym się w jednym pomieszczeniu restauracji Rogatka, w
tle cicho pogrywała muzyka… z odtwarzacza, a jubilaci mieli
łzy w oczach, bo doczekali w zgodzie takiej chwili i za to do-
stali ordery.
Ordery otrzymali: Teresa i Stanisław Bartkowiakowie z

Kąkolewa, Pelagia i Leon Basińscy z Łoniewa, Walentyna i
Stefan Borowczykowie z Osiecznej, Teresa i Zygmunt Do-
pieralscy z Osiecznej, Aniela i Henryk Glapiakowie z Kąko-
lewa,Bronisława i Mieczysław Górczakowie z Kąkolewa,
Kazimiera i Czesław Kolacjowie z Kąkolewa, Zofia i Stani-
sław Kosmalscy z Kąkolewa, Leokadia i Stanisław Koło-
dziejowie z Frankowa, Joanna i Józef Masztalerzowie z
Ziemnic, Maria i Stanisław Mikurdowie z Kąkolewa, Zofia i
Zygmunt Nowakowscy z Trzebani, Teresa i Józef Prałatowie
z Kąkolewa, Stefania i Henryk Przybylscy z Trzebani, Kry-
styna i Jan Ratajczakowie z Kątów, Teresa i Marcel Rataj-
czakowie z Kąkolewa, Teresa i Walenty Skorupscy z
Świerczyny, Kazimiera i Roman Szczepaniakowie z Kąko-
lewa, Teresa i Jan Szymańscy ze Świerczyny, Maria i Tade-
usz Tobołowie z Kąkolewa, Stanisława i Marian Tędzy z
Kąkolewa. Wszystkim jubilatom życzymy jeszcze wielu
szczęśliwych chwil.

Podczas ostatniej sesji radni
podjęli uchwałę o udzieleniu
dotacji na renowację tynków
elewacji frontowej kościoła
klasztornego i klasztoru Za-
konu Braci Mniejszych w
Osiecznej. Dotacja ta
opiewa na kwotę 30 tysięcy
złotych. Przypominamy też
że inwestycja osieckich mni-
chów została również
wsparta przez Ministerstwo
Kultury kwotą 150 tysięcy
złotych. Całkowity koszt re-
montu wyniesie około 300
tysięcy zł. Tymczasem
prace remontowe trwają już
od kilku tygodni. Przy ko-
ściele i klasztorze zostało
ustawione ogromne ruszto-
wanie, to jednak nie utrud-
nia codziennego trybu życia
kościoła i msze święte oraz
inne nabożeństwa odbywają
się jak zawsze.


