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Burmistrz Stanisław Glapiak z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprosił na wspólne spotkanie przedstawicieli grona pedago-gicznego. Do Dworku w Jeziorkach przybyli dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz schroniska młodzieżowego, a także nauczyciele,którzy za swoją wzorową pracę zostali nagrodzeni przez burmistrza. Nagrody otrzymali: Gabriela Chudobska z Zespołu Szkół wOsiecznej, Wiesława Borowiec z Przedszkola SamorządowegowOsiecznej, Sława Pietrowicz z Zespołu Szkół w Kąkolewie, MariaRatajczak z Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstwowa w Świerczynie i Barbara Szpurek z Przedszkola Samorządowego w Kąko-lewie. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy angażują się w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia.

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycyjne podziękowanie delegacjom dożynkowym miało wyjątkowych charakter. Na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury po-
jawiły się bowiem dwa zespoł - "Krayna Chata" i "Dywostruny", które uświetniły uroczystość. Burmistrz serdecznie podziękował wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji gminnych dożynek.

Dziękując
za DoŜynki
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Dużym powodzeniem cieszył się piknik polityczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie, Radio „Elka” i Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej na terenie parku przy pałacu w Drzeczkowie. Dopisała pogoda, dopisali uczestnicy, dopisali też politycy, którzy
licznie pojawili się w Drzeczkowie, by przekonać do siebie wyborców. Były rozmowy, debaty przedwyborcze, prezentacja własnych przekonań. Była też
kiełbasa przedwyborcza – dosłownie, bo atrakcją pikniku było drzeczkowskie świniobicie. Organizatorzy zapewnili też moc atrakcji dzieciom. Piękny
park można też było zwiedzić bryczką. Przybyli wzięli udział w zabawie w prawybory. Według tego głosowania zwyciężyła Platforma Obywatelska. I to
zwycięstwo w Drzeczkowie okazało się prorocze. Tydzień później bowiem, w prawdziwych wyborach do Sejmu i Senatu również najwięcej głosów
otrzymała Platforma. Wyniki głosowania na terenie naszej gminy - na stronie 3.

Proroczo w Drzeczkowie
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Ilu nas głosowało
W październiku odbyły się

wybory do Sejmu i Senatu RP.
Poprzedziła je kampania wy-
borcza. Dodatkową zachętą do
pójścia mieszkańców naszej
gminy do urn były zorganizo-
wane w Drzeczkowie prawy-
bory i bezpośrednie spotkanie
z politykami. Przekonało to
mniej niż połowę uprawnio-
nych do głosowania. W nie-
dzielę 9 października 40,84%
osób uprawnionych do głoso-
wania w naszej gminie posta-
wiło krzyżyki przy nazwisku
wybranych przez siebie osób.
W tym dniu z prawa do głoso-
wania skorzystały więc 2864
osoby spośród 7013. Najwyż-
szą frekwencją może się po-
chwalić obwód nr 1
obejmujący Osieczną, leśni-
czówkę Łoniewo, Jeziorki,
Trzebanię i Berdychowo. Z
1919 osób uprawnionych do
głosowania przystąpiły 1003
osoby, to jest 52,27 %. W ob-
wodzie nr 2 obejmującym Ką-
kolewo z cegielnią,
leśniczówką i Nadleśnictwem
Karczma Borowa z prawa do
głosowania skorzystało
40,94% wyborców to jest 801
z 1954 uprawnionych do gło-
sowania. W obwodzie 3., gdzie
głosowali mieszkańcy Dobra-
myśli, Frankowa, Grodziska i
Łoniewa frekwencja wyniosła
33,51%, bowiem swój głos od-
dały 303 z 904 osób uprawnio-
nych do głosowania. Obwód nr
4, do którego należą miesz-
kańcy Drzeczkowa, Popowa
Wonieskiego, Witosławia, Woj-
nowic, Wolkowa, Nowego Wol-
kowa, Kopaniny i Adamowa
wykazał się trzecią pod wzglę-
dem wielkości frekwencją. Z
prawa do głosowania skorzys-
tały 293 osoby spośród 787, to
jest 37,23%. Obwód nr 5 obej-
mujący Kąty, Maciejewo,
Świerczynę, Kleszczewo,
Chmielkowo, Miąskowo, Ziem-
nice, Górkę i Ustronie liczy
1449 osób uprawnionych, do
głosowania przystąpiło 32,02%
to jest 464 osoby.
Jak na prawyborach
W gminie Osieczna, podob-

Wybraliśmy posłówi senatorów
nie jak w kraju i powiecie lesz-
czyńskim największe poparcie
uzyskała Platforma Obywatel-
ska - 38,32% to jest 1025 gło-
sów. Prawo i Sprawiedliwość
zyskało 21,68% poparcia czyli
580 głosów. Dalsze wyniki
przedstawiają się następująco:
Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej – 13,87% - 371 głosów,
Ruch Palikota – 12,30% - 329
głosów, Polskie Stronnictwo
Ludowe – 9,76 % - 261 gło-
sów, Nowa Prawica – Janusz
Korwin Mikke – 2,02% - 54
głosy, Polska Jest Najważniej-
sza – 1,46% - 39 głosów, Pol-
ska Partia Pracy – Sierpieńʼ80
– 0,60% - 16 głosów.
Do Sejmu
Największym poparciem

wśród mieszkańców gminy
Osieczna w wyborach do
Sejmu RP cieszył się Łukasz
Borowiak. Uzyskał u nas 414
głosów. Zaraz po nim był Jan
Dziedziczak z 305 głosami,
dalej Wojciech Ziemniak z 296
głosami, Wiesław Szczepań-
ski, który otrzymał 261 głosów
i Małgorzata Adamczak - 120
głosów.
Do Senatu
W wyborach do Senatu RP

największe poparcie w naszej
gminie uzyskał Marian Pośled-
nik – 755 głosów, to jest
27,48%. Edmund Klich otrzy-
mał 613 głosów czyli 22,32%.
547 głosów i 19,91% poparcia
zdobyła Elżbieta Barys. Maciej
Wiśniewski uzyskał 401 gło-
sów – 14,60%. Zdzisław Mać-
kowiak otrzymał 312 głosów –
11,36%, natomiast Grażyna
Głuszak dostała 119 głosów –
4,33%.Posłami z naszegookręgu zostali: MałgorzataAdamczak, Leszek Aleksan-drzak, Łukasz Borowiak, An-drzej Dera, Jan Dziedziczak,Krzysztof Kłosowski, MaciejOrzechowski, Adam Ro-gacki, Józef Racki, Piotr Wal-kowski, Mariusz Witczak,Wojciech Ziemniak, senato-rem: Marian Poślednik

Ci, którzy uczestniczyli w pikniku przedwyborczym mieli okazję
przekonać się jak piękne jest Drzeczkowo z pałacem, przypała-
cowymi zabudowaniami i parkiem odkrywającym coraz więcej
uroku. Wrażenie robił iście górski wodospad i wyremontowane
mauzoleum. Kto nie widział, niech żałuje!
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• Zakończono budowę II części rozdzielczej sieci wodociągowej w

Świerczynie. Prace wykonano na odcinku 500 metrów.
• Ukończono również prace związane z remontem boiska trawiastego

i bieżni przy Zespole Szkół w Osiecznej
• Zakończył się też remont drogi w Popowie Wonieskim. Na odcinku

350 metrów położono trylinkę.
• W Kąkolewie natomiast wyremontowano dwie ulice: Wilkońskiego i

Zieloną, które łączą się ze sobą. Trylinkę położono w sumie na odcinku
500 metrów.
• Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej w Trzebani – na odcinku

1 km.
• Po zakończeniu tych zadań rozpoczął się remont ul. Wierzbowej w

Kąkolewie. Na odcinku 100 metrów zakładana jest trylinka.
• W Kąkolewie trwa też budowa V etapu części 2. kanalizacji sanitar-

nej.
• Postępują również prace związane z budową boisk szkolnych w Ką-

kolewie i Świerczynie.
• Trwają prace przy wymianie stolarki okiennej w trzech świetlicach

wiejskich: we Frankowie, Drzeczkowie i Kątach.
• W Popowie Wonieskim wyremontowane zostało pomieszczenie ku-

chenne w świetlicy wiejskiej.
• Gmina uzyskała pozwolenie na przebudowę budynku na mieszkania

socjalne w Osiecznej. Obecnie złożono wniosek do Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie o dofinansowanie zadania.
• Trwają prace projektowe pod budowę boiska „Orlik 2012” w Osiecz-

nej.
• Wszczęto postępowanie projektowe pod budowę trzech świetlic wiej-

skich. Nowe sale mają powstać w Trzebani, Miąskowie i Witosławiu.
• Zakończono modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Kąkolewie. W

czasie wykonywania tych prac rozdzielono instalację centralnego ogrze-
wania w podstacji ratownictwa medycznego.

Budowa boiska w Kąkolewie

Boisko w Osiecznej

ul. Zielona w Kąkolewie

Remont ul. Wierzbowej w Kąkolewie
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Droga w Trzebani
Łącznik ul. Wilkońskiego
i ul.Zielonej w Kąkolewie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
z siedzibą w Osiecznej zrzeszała
wielu rolników z całej gminy. Po-
wstała 1 stycznia 1976 roku na
skutek połączenia Międzykółko-
wych Baz Maszynowych w Ziem-
nicach i Kąkolewie oraz Kółek
Rolniczych w Popowie, Osiecz-
nej, Świerczynie i Wojnowicach.

- Już wówczas łączące się
kółka miały ponad stuletnią trady-
cję – mówi prezes SKR ZofiaBiała.
Największy rozkwit działalno-

ści przypadł na lata osiemdzie-
siąte ubiegłego wieku. Firma
zatrudniała wtedy około dziewięć-
dziesięciu osób. Dziś stałe za-
trudnienie znajduje tu osiem
osób, Spółdzielnia zrzesza 21
osób, w tym 2 Kółka Rolnicze – z
Osiecznej i Ziemnic.
- Mieliśmy monopol na świad-

czenie usług rolniczych. Działa-
liśmy na terenie całej gminy. Jako
pierwsi kupowaliśmy najnowsze

Spółdzielnia nie tylko dla rolników
Firma, która miała monopol na wykonywanie usług rolni-czych obchodzi już 35. rocznicę działalności. Ewenementemjest to, że przez niecałe cztery dziesiątki lat tylko dwa razyzmieniły się osoby na stanowisku prezesa. Jako pierwszyfunkcję tę objął Józef Dżumaga, który szefem prezentowanejfirmy był do 2000 roku, potem przez rok obowiązki objął JanSzymanowski, a od dziesięciu lat prezesem jest Zofia Biała,najstarszy stażem pracownik Spółdzielni.

maszyny, kombajny. W tamtych
czasach mieliśmy przydział od
państwa na zakup nowoczesnych
sprzętów – tłumaczy prezes. –
Tak wtedy było, dużo małych i
średnich gospodarstw, a rolnicy
nie posiadali maszyn, dlatego po
pomoc zgłaszali się do Spół-
dzielni, której zresztą często byli
członkami.
Spółdzielnia oferowała wyko-

nanie wszelkich robót na roli od
orki, siewu, oprysków poprzez
kombajnowanie. W Osiecznej,
Kąkolewie, Popowie i Ziemnicach
znajdowały się zakłady usług me-
chanizacyjnych.
Teraz gospodarstwa się po-

większyły, rolnicy mają własne
maszyny, ale SKR dalej ma w
swej ofercie wypożyczanie kom-
bajnu. A poza tym wywóz i roz-
trząsanie obornika, prasę, orkę,
także wywóz nieczystości. Poza
tym Spółdzielnia dysponuje stacją
paliw z niedawno wyremontowa-

nymi zbiornikami, przy której pro-
wadzony jest handel olejami,
gazem i akcesoriami. Zimą na
podstawie umowy z powiatem
pracownicy Spółdzielni odśnie-
żają drogi. Firma dzierżawi też
obiekty i tereny pod działalność
gospodarczą. W jednej z dwóch
kamienic na rynku umiejscowione
są biura SKR, a pozostałe lokale
w okazałych budynkach wynaj-
mowane są pod działalność gos-
podarczą i mieszkania.
W trudnych dla Spółdzielni

czasach udało się odnowić ele-

wację zabytkowych kamienic.
- Z nadzieją patrzymy w przy-

szłość – mówi prezes.
I słusznie, bo osiecki zakład

pracy należy do nielicznych, któ-
rym udaje się przetrwać trudne
czasy.
- Kilkadziesiąt lat temu w re-

gionie leszczyńskim takich jak
nasza Spółdzielni było 31, teraz
jest zaledwie 16, a z tego 2 w
trakcie likwidacji. My myślimy jed-
nak o rozwoju firmy, oczywiście
na miarę możliwości.ALDONA KORBIK
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Szkoła Kąkolewo Szkoła Osieczna

W Szkole odbyły się wybory do
Rady Samorządu Uczniowskiego. Wy-
borcy (uczniowie klas IV – VI SP i gim-
nazjaliści) mogli wytypować
maksymalnie 8 osób z 48 kandydatów.
Osób uprawnionych do głosowania było
239, oddano 224 głosy, w tym 218 waż-
nych i 6 nieważnych.
W wyniku tajnego głosowania do Rady
Samorządu Uczniowskiego dostały się
następujące osoby:

- Magdalena Dudziak z 3ga (127
głosów), Agnieszka Bartkowiak z 3gb
(106 głosów), Mikołaj Prałat z 3ga (96
głosów), Weronika Kosmalska z 3ga (95
głosów), Jakub Kośmider z 1ga (71 gło-
sów), Zofia Nowaczyk z 1gb (65 gło-
sów), Anna Mąka z 2ga (59 głosów),
Mikołaj Rachmajda z 2ga (57 głosów).

Podczas pierwszego spotkania,
które odbyło się 20 września, członko-
wie Rady SU doszli do porozumienia, że
najważniejsze stanowiska zajmą osoby,
które uzyskały najwyższą liczbę głosów.
Przewodniczącą zatem została Magda-
lena Dudziak, zastępcą Agnieszka Bart-
kowiak, skarbnikiem Mikołaj Prałat, a
sekretarzem Weronika Kosmalska. Na
opiekunów wybrano Sławomirę Praczyk
i Sylwię Walenciak.

23 września patio Szkoły było cen-
trum zabawy, radości, śmiechu i wiedzy.
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Pod-
stawowej mogli obejrzeć widowisko edu-
kacyjne przygotowane przez Stanisława
Sielickiego. Prowadzący zaproponował
widzom podróż do przeszłości, przypo-
mniał historię Olimpiady, zaprosił do sta-
rożytnego Egiptu oraz na podwórko
Kargula i Pawlaka. Uczniowie wzięli też
udział w konkursie dotyczącym muzyki
filmowej oraz w zabawach i grach lo-
gicznych.

W auli WSH w Lesznie uczniowie
klas Va, Vb i VIb obejrzeli sztukę pt.
„Szatan z siódmej klasy”, a gimnazjali-
ści spektakl pt. „Adam i Ewa”. Oba
przedstawienia przygotowali aktorzy Na-
rodowego Teatru Edukacji im. A.Mickie-
wicza z Wrocławia.

4 października w Zespole Szkół w
Pawłowicach odbył się międzyszkolny
konkurs WIEDZY O POLSKIM PARLA-
MENCIE. Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawował poseł na Sejm VI
kadencji Wiesław Szczepański, który był
również fundatorem nagród. Nagrodę
dodatkową ufundował również poseł do
parlamentu europejskiego Marek Si-
wiec. Udział w konkursie wzięli ucznio-
wie ze szkół w Pawłowicach, Belęcinie,
Kąkolewie i Rydzynie. Wszyscy uczest-
nicy pisali test, a następnie troje
uczniów z najwyższą liczbą punktów od-
powiadało ustnie na wylosowane pyta-
nia. Naszą Szkołę reprezentowali
uczniowie klas trzecich Gimnazjum –
Weronika Kosmalska, Jakub Jędrzy-
chowski, Kamil Gąska i Szymon Bro-
dziak. Uczniowie ci zespołowo zdobyli
największą liczbę punktów, w punktacji
indywidualnej Kamil Gąska zajął trzecie
miejsce. Za dobre wyniki w konkursie
otrzymali nagrody książkowe, a poseł
Szczepański ufundował dla 20 uczniów
naszej Szkoły wycieczkę do polskiego
parlamentu.

3 października spotkaniem z mu-
zyką meksykańską rozpoczęto cykl kon-
certów organizowanych przez fundację
Pro MUSICA. Do Szkoły przyjechali mu-
zycy z Peru i Meksyku. Panowie zagrali
na ludowych instrumentach utwory ty-
powe dla ich kultury. Uczniowie mieli też
możliwość podziwiać taniec, który przy-
pominał stepowanie. Prowadząca spot-

kanie Julia Sawicka zaprezentowała
oryginalne instrumenty (własnoręcznie
wykonane przez jednego z gości).

5 października uczniowie klas 3.
Gimnazjum pojechali na jednodniową
wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzanie
zaczęli od dzieła Kossaka i Styki, czyli
od „Panoramy Racławickiej”. Następnie
udali się do Muzeum Narodowego, aby
obejrzeć dzieła z wieków XVI i XVII oraz
sztukę współczesną. Wycieczkę zakoń-
czył spacer po wrocławskiej starówce.

Popołudnie 5 października ucznio-
wie klasy IVb spędzili na pływalni Akwa-
wit w Lesznie. Wyjazd był nagrodą za
ubiegłoroczne zwycięstwo w konkursie
o tytuł SUPERKLASY w kategorii klas I-
III SP.

6 października gimnazjaliści z klas
pierwszych wyjechali do Poznania w
celu zwiedzenia Muzeum Powstania
Wielkopolskiego.

8 października w Szkole odbył się
turniej tenisa stołowego dla kadetów i ju-
niorów. Zawody cieszyły się dużym za-
interesowaniem, wzięło w nich udział 63
młodych sportowców z rejonu leszczyń-
skiego. Dobrze zaprezentowali się
uczniowie ZS w Kąkolewie. Spośród
piętnastoosobowej szkolnej reprezenta-
cji najlepiej wypadła Martyna Burdzicka,
która zajęła 3. miejsce w obu katego-
riach wiekowych. Na wysokim 4. miej-
scu wśród kadetek uplasowała się
Paulina Woźniak. 5. miejsce w kategorii
juniorów zajął Mikołaj Domagała. Turniej
został zorganizowany przez Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego przy współ-
udziale nauczycieli wychowania fizycz-
nego z Kąkolewa.

10 października odbyło się pierwsze
w tym roku szkolnym ważenie plastiko-
wych nakrętek. Uczniowie i pracownicy
Szkoły zbierają je dla Jakuba Matu-
szaka z Grodziska w gminie Piaski,
który cierpi na przykurcze ścięgien
Achillesa. Chłopiec w oczekiwaniu na
operację potrzebuje roweru rehabilita-
cyjnego, który kosztuje 12000 zł. 24 tony
nakrętek oddane do zakładu recyklingo-
wego w Stęszewie pozwolą na zakup
tego sprzętu. Zaangażowanie uczniów,
ich rodziców i nauczycieli dało bardzo
dobre efekty. W pierwszej tegorocznej
zbiórce zgromadzono 569,1 kg nakrętek
– w tym 438,8 kg w Szkole Podstawo-
wej. Zwyciężyli uczniowie VIa, którzy
przynieśli 100,7 kg, tuż za nimi byli
uczniowie IVb, którzy zgromadzili 92,1
kg, a trzecie miejsce zajęła klasa IIb z
wynikiem 44 kg. W gronie gimnazjalis-
tów najlepsi byli – z 38 kilogramami -
uczniowie 1gb.

14 października w Zespole Szkół w
Kąkolewie uroczyście świętowano Dzień
Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kie-
runkiem Sławomiry Praczyk, Ewy Ma-
śląki i Dominika Nowackiego
przygotowali turniej – zabawę „Jaka to
melodia”. Rywalizowały drużyny
uczniów, rodziców i nauczycieli. Konkur-
sowe melodie prezentowali utalentowani
muzycznie uczniowie Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum. Zwyciężyli uczniowie,
gorąco zagrzewani do boju przez kole-
żanki i kolegów, którzy znali i starsze
przeboje, i najnowsze utwory polskich i
zagranicznych wykonawców. Nagrodą
były słodycze i gromkie brawa widzów.
Poza tym były życzenia, kwiaty, słody-
cze, wiele dobrych i ciepłych słów pod
adresem wszystkich pracowników
Szkoły od uczniów, Rady Rodziców i za-
proszonego na uroczystość Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna.

Udziałem w Olimpijskim Biegu w Ra-
cocie oraz Szkolnych Biegach Przełajo-
wych uczniowie Zespołu Szkół w
Osiecznej zainaugurowali sportowy rok
szkolny. Z pierwszej imprezy uczestnicy
przywieźli puchar ufundowany przez Wo-
jewódzki Szkolny Związek Sportowy, a w
drugiej wyłoniono najwytrzymalszych.
Wśród uczniów klas czwartych najlepsi
okazali się: Monika Rogalewicz, Joanna
Szczepańska i Karolina Surdyk oraz Eryk
Kubiak, Emanuel Picz i Mikołaj Włodar-
czak. Medalowe pozycje w klasach pią-
tych zajęli: Paulina Wilk, Zuzanna
Harendarz i Sylwia Kaźmierczak oraz
Jakub Triller, Mateusz Pawlisiak i Damian
Urbaniak. W klasach szóstych triumfowali:
Klaudia Łopacińska, Aleksandra Janowicz
i Weronika Łukaszczyk oraz Piotr Jur-
czyński, Jędrzej Wróblewski i Kacper Ku-
rzawa. Gimnazjaliści z klas pierwszych:
Patrycja Skiba, Martyna Roszkowiak i We-
ronika Wójcik oraz Mikołaj Fortuna, Szy-
mon Iwanicki i Patryk Karolczak. W
klasach drugich najlepsi okazali się: San-
dra Skrzypek, Klaudia Krajewska i Joanna
Strzelczyk oraz Arkadiusz Klimkowski,
Marcin Jurczyński i Mikołaj Kamoda.
Wśród najstarszych pierwsi na metę przy-
biegli: Barbara Nowicka, Julia Borowska i
Monika Hylak oraz Adrian Miszta, Oskar
Mojecki i Maciej Fortuna. Podczas zawo-
dów na szczeblu powiatowym Mirella
Wróblewska i Marcin Nowicki byli naj-
szybsi w swoim roczniku i zdobyli złote
medale, Paulina Wilk i Sandra Skrzypek
natomiast srebrne. Sportowcom gratulu-
jemy!

Emocje sportowe zapewnili chętnym
uczniom nauczyciele wychowania fizycz-
nego Dorota i Wojciech Pieczyńscy, orga-
nizując wyjazd na zacięty mecz piłki
nożnej Lech Poznań - Wisła Kraków w
Poznaniu. Gorący doping tym razem nie
pomógł gospodarzom. Na pięknym
nowym stadionie przegrali oni 0:1.

W trosce o zdrowe kręgosłupy szkoła
przystąpiła do projektu profilaktycznego
dotyczącego korygowania wad postawy,
którym objęci zostaną uczniowie klas
czwartych. Podczas wrześniowego zebra-
nia koordynator projektu - Dorota Pie-
czyńska zapoznała rodziców z
założeniami i przebiegiem projektu. Od
początku października zaś czwartoklasiści
uczestniczą w zajęciach nauki pływania,
które odbywają się w soboty w Szkole
Podstawowej Nr 7 w Lesznie. Są one in-
tegralną częścią starań władz gminy oraz
szkoły o zdrowie i kondycje naszych
dzieci.

Formująca się gromada zuchowa wy-
korzystała słoneczne popołudnia września
i wyruszyła na pierwszy w tym roku szkol-
nym rajd krajoznawczy. W drodze na Ja-
godę zastępy wykonały zadania
wykorzystujące naturalne elementy śro-
dowiska: konstruowano nakrycie głowy z
liści, szyszek i mchów, wytyczano trasę

łańcuchem z kory i gałęzi, rywalizowano
na wesoło oraz wykonano serię pamiątko-
wych zdjęć na platformie widokowej. Kan-
dydaci na skautów spisali się w zaprawie
w terenie i zdali swój pierwszy egzamin na
wędrowca.

Z okazji Dnia Chłopca na wysokości
zadania stanęły dziewczęta, przygotowu-
jąc swoim kolegom z klasy przyjęcia, upo-
minki i niespodzianki. Najatrakcyjniejszą
zafundował tego dnia Samorząd Szkolny
serwując wszystkim chłopcom regulami-
nowy „szczęśliwy numer”. Kolację i włas-
noręczne wypieki przygotowały chłopcom
dziewczęta z klasy IIIgb podczas biwaku
w schronisku „Morena”.

Do kolejnej akcji dobroczynnej przy-
stąpiło szkolne radio „Węzeł”, które w ra-
mach dwóch akcji: „Pomoc dla
głodujących w Somalii” oraz „Puszka dla
maluszka” zebrało i przekazało na konto
fundacji 120 złotych. Tym razem nie zbie-
rano pieniędzy, lecz sprzedawano przygo-
towane przez redaktorów rozgłośni
czekoladowe wypieki. Oprócz wartości
charytatywnej, dziennikarze sprawili przy-
jemność kupującym – placki bowiem były
naprawdę smakowite!

Październikowe święto szkoły obcho-
dzone 14 października to od lat Dzień Pra-
cowników Szkoły oraz uroczystość
przyjęcia do grona uczniów pierwszokla-
sistów ze szkoły podstawowej. Maluchy
zdawały swój pierwszy egzamin: recyto-
wały wiersze i śpiewały piosenki, a na za-
kończenie ślubowały pilność i nienaganne
zachowanie. W uroczystości wzięli udział
rodzice oraz nauczyciele i starsi ucznio-
wie. Podczas akademii dziękowano za
trud nauczycielom i pracownikom szkoły. A
zgodnie z ponad dziesięcioletnią tradycją
wręczono bambusowe wskaźniki i dy-
plomy laureatom „Nauczycielskich lau-
rów”. Tym razem owacje odebrali:
Nauczyciel Dynamit - Tomasz Wojcie-
chowski (w SP) i Gabriela Chudobska (w
Gimnazjum), Nauczyciel Pluszak – Klau-
dia Nowacka (w SP) i Sylwia Menes (w
Gimnazjum) oraz Nauczyciel Celebryta –
Dariusz Bojek (w SP) i Tomasz Wojcie-
chowski (w Gimnazjum).

Weekend poprzedzający święto
szkolne nauczyciele spędzili na wycieczce
w Międzygórzu. Wyjazd miał charakter in-
tegracyjny; oprócz nauczycieli Zespołu
Szkół w Osiecznej uczestnikami wyprawy
byli emerytowani pracownicy szkoły,
obecne grono pedagogiczne Zespołu
Przedszkola i Szkoły Podstawowej w
Świerczynie oraz nauczycielki z Przed-
szkola Samorządowego w Osiecznej.
Spora grupa z powodzeniem zmierzyła się
ze szczytem Śnieżnika, obserwując pierw-
sze oznaki tegorocznej zimy pod postacią
śniegu i gradu. Miłośnicy krótszych węd-
rówek zwiedzali Ogród Bajek oraz wodo-
spad Wilczki. W drodze powrotnej grupa
gościła w dawnym klasztorze Cystersów
w Henrykowie.
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Nikoli - 1 XI

Nicole Jankowiak
ze Świerczyny

Bogdanowi - 8 XI

Bogdan Fischer
z Kąkolewa

W języku polskim powinniśmy
to imię pisać Nikola. I w naszej
gminie jest sześć dziewczynek,
które właśnie tak zapisują to imię.
Ale również jest pięć, które piszą
się przez „c”. Nikola lub Nicola, to
odpowiednik żeński imienia Miko-
łaj. Pochodzi od greckiego słowa
nicolaos – zwycięstwo. Prawdo-
podobnie pojawiło się w Polsce
pod wpływem angielskim lub fran-
cuskim. Obecnie nosi je ponad 25
tysięcy Polek i zajmuje 10.
miejsce w grupie imion żeńskich.
Zdaniem astrologów imię Nicola
powinny nosić osoby niezależne i
oryginalne. Panie te mają bowiem
własne pomysły na życie i nie słu-
chają cudzych rad.
W gminie Osieczna jest 11

dziewczynek o imieniu Nicola.
Najwięcej lat ma 14-letnia Nicole
Jankowiak ze Świerczyny. Nato-
miast najmłodsza Nikola Kwieciak
ze Świerczyny, przyszła na świat
w październiku. Wszystkim dziew-
czynkom o tym imieniu życzymy

by szły przez życie w spokoju i ra-
dości. W Osiecznej mieszkają 4
Nicole, w Kąkolewie - 3, w Świer-
czynie - 2, a w Drzeczkowie, Gro-
dzisku – po jednej.

To imię ma słowiańskie pocho-
dzenie i wywodzi się od słów Bóg i
dan, czyli „dany od Boga”. W Pol-
sce imię to rozpowszechniło się w
drugiej połowie XIX wieku. Dziś
jest rzadko nadawane chłopcom,
choć przecież Bogdan to męż-
czyzna zrównoważony i opano-
wany. Ma też wielką siłę przebicia
i niespożytą żywotność. Jego kolo-
rem jest zieleń, rośliną wawrzyn,
zwierzęciem nietoperz, liczbą sió-
demka, a znakiem zodiaku Baran.
Imieniny obchodzi także: 6 lutego,
19 marca, 17 lipca, 10 i 31 sierp-
nia, 9 września, 9 października i 10
grudnia.
W naszej gminie mieszka 24

Bogdanów. WOsiecznej jest ich 9,
w Kąkolewie – 4, w Kątach i Świer-
czynie – po 3, oraz w Drzeczkowie,
Ziemnicach, Grodzisku i Wolkowie
– po jednym. Najstarszy jest Bog-

dan Dwornik z Kąkolewa, który
skończył 74 lata, a najmłodszy -
42-letni Bogdan Mielcarek z
Kątów. Panom Bogdanom ży-
czymy zdrowia i pogody ducha.

URODZENIA17. 09. - Lena Grobelna, Jeziorki21. 09. - Robert Grzegorzewski, Kąty28. 09. - Miłosz Sikora, Kąkolewo29. 09. - Zuzanna Piątek, Grodzisko01. 10. - Miranda Molicka, Osieczna02. 10. - Marianna Sowińska, Osieczna06. 10. - Nikola Maria Kwieciak, Świerczyna11. 10. - Zuzanna Kurzawa, Świerczyna
ZGONY16. 09. - Józef Walkiewicz (1930), Kąkolewo01. 10. - Leon Spolankiewicz (1929), Ziemnice03. 10. - Zofia Kolberg (1934), Świerczyna05. 10. - Teresa Maria Pawłowska (1931), Łoniewo05. 10. - Józef Basiński (1941), Osieczna16. 10. - Leszek Jan Klak (1960), Świerczyna

Opracowany przez specjalistów
Politechniki Poznańskiej i do-
stępny poprzez stronę www.zawo-
dowcy.org system umożliwi
uczniom kształcącym się w szko-
łach zawodowych i innych placów-
kach oświatowych wWielkopolsce
odnalezienie wymarzonej pracy,
praktyki lub stażu. Uczniowie re-
jestrując się na stronie, szczegó-
łowo określą swoje umiejętności, a
system na podstawie zgłoszeń od
pracodawców automatycznie do-
pasuje dla nich oferty pracy, prak-
tyk czy staży. Wpisując się do
systemu uczniowie będą mogli
podać umiejętności charaktery-
styczne dla jednego lub kilku za-
wodów. Dodatkowo będzie
również można analizować oferty
pracy, dzięki czemu młodzi ludzie
dowiedzą się jakich umiejętności
bądź certyfikatów brakuje im jesz-
cze do zdobycia określonego sta-
nowiska.
Uruchomienie systemu to także

świetna wiadomość dla pracodaw-
ców. Każda wielkopolska firma bę-
dzie mogła zarejestrować się w
systemie i bardzo precyzyjnie
określić, jakich pracowników
szuka. W odpowiedzi otrzyma in-
formację o kandydatach z odpo-

Odmarca 2012 r. rejestrując się na stronie www. zawodowcy.org, błyskawicznie i całkowicie za darmo można będzie zna-leźć pracę, staż, praktykę bądź pracownika, stażystę, prakty-kanta.

Oferta pracy dlamłodych zawodowców
wiednimi umiejętnościami w formie
listy uczniów uszeregowanych
według procentowego wskaźnika
dopasowania kompetencji. To
duża oszczędność czasu, bo na
rozmowę kwalifikacyjną praco-
dawca będzie mógł zaprosić jedy-
nie osoby w najwyższym stopniu
spełniające jego oczekiwania.
Wszystko bez zbędnych formalno-
ści, czytania kilkudziesięciu, a
nawet kilkuset CV. Pracodawca
będzie mógł też odnaleźć zdolnych
uczniów, aby zaprosić ich na prak-
tyki lub staże. W ten sposób szyb-
ciej niż inni znajdzie kogoś, kto
wykona pracę w taki sposób w jaki
chce.
Strona www.zawodowcy.org

jest witryną projektu Wielkopolski
system monitorowania i prognozo-
wania. Jego celem jest również za-
spokojenie potrzeb informacyjnych
w zakresie dostosowania kształce-
nia zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Projekt ma wspomagać:
prognozowanie trendów na rynku
pracy, określanie luk kompetencji
zawodowych oraz eliminowanie
nieefektywnych i tworzenie no-
wych kierunków kształcenia zawo-
dowego w Wielkopolsce.

Chcesz mieć stronę WWW?
wejdź na stronę

www.osieczna.eu
i kliknij “wycena on-line”
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Kiedy przed dwoma miesiącami umawiałam się z MaciejemMalarczykiem na rozmowę w Kąkolewie, nie wiedzieliśmy, żewizytę trzeba będzie przełożyć, bo pan Maciej pojechał obej-rzeć szybowiec po wypadku. Akurat wówczas doszło do tra-gedii na odbywających się w Lesznie SzybowcowychMistrzostwach Polski. Na pola, niedaleko Osiecznej, spadłszybowiec pilotowany przez młodego chłopaka. Zginął namiejscu. Pan Maciej miał wydać ekspertyzę maszyny, a wła-ściwie dwóch, które brały udział w tym dramatycznym zda-rzeniu. Maciej Malarczyk jest bowiem ekspertem sprzętu wPaństwowej Komisji Wypadków Lotniczych.
- Każdy wypadek, to dramat

ludzi - mówi pan Maciej - To zda-
rzenie było tym bardziej tragiczne,
że zginął siedemnastoletni chło-
pak, a uczestniczyli w nim najstar-
szy i najmłodszy pilot zawodów.
Nie da się przejść obojętnie wobec
takiego widoku. Szybowiec, który
runął na ziemię był kompletnie
rozbity. To były szczątki szybowca.
O szczegółach nie rozma-

wiamy, ale pan Maciej wyjaśnia,
że jako ekspert sprzętu bada nie
tylko wrak maszyny danego szy-
bowca, ale też dokumentację
techniczną dotyczącą szybowca i
jego przygotowanie do lotu. W
swojej praktyce wydał już kilkana-
ście takich ekspertyz. Nie zawsze
dotyczyły wypadków, ale też tak
zwanych twardych lądowań, gdzie
ucierpiały maszyny, a nie ludzie.
Maciej Malarczyk wychował się

w Dęblinie, tam ojciec był pilotem
wojskowym. Kiedy przenieśli się
do Ostrowa trafił do miejscowego
aeroklubu. Zawsze chciał latać,
więc postanowił zacząć od szy-
bowców. Tych w Ostrowie było

Szybowce bez ta
dużo, ale wiele wymagało na-
prawy. Mechanicy mówili: "chcesz
latać, to sobie sam napraw szybo-
wiec". Najpierw podpatrywał,
potem razem z nimi pracował przy
szybowcach i samolotach, w
końcu zrobił kursy specjalistyczne
w Mielcu i Bielsku. Został mecha-
nikiem obsługi i napraw tych ma-
szyn. Zdobył też zawód technika
mechanika samochodowego. Dziś
może powiedzieć, że szybowiec
nie ma dla niego tajemnic. No, a
poza tym jest pilotem szybowców
i samolotów.
Przyjeżdżając przez Kociugi

nie sposób nie zauważyć stoją-
cych przed budynkiem szybow-
ców i przyczep do nich, czasem
małych samolotów. Zawsze jest
ich co najmniej kilka. Czekają na
naprawy. Zapytałam pana Ma-
cieja, jak trafił do małej wsi w gmi-
nie Krzemieniewo.

- Przyjechałem do Leszna na
zawody. Tu poznałem przyszłą
żonę. Pobraliśmy się. Zamieszka-
łem w Kąkolewie. A jedenaście lat
temu założyłem firmę. Najpierw

dzierżawiłem pomieszczenie
warsztatowe w Karczmie Borowej,
a potem kupiłem nieruchomość w
Kociugach.
Firma nazywa się Zakład Prze-

glądów i Napraw Statków Po-
wietrznych. Jest jedną z trzech
tego typu firm liczących się na pol-
skim rynku. Obok podobnej w
Żywcu i Górskiej Szkoły Szybow-
cowej "Żar". Ludzie zajmujący się
szybowcami i samolotami dosko-
nale znają i firmę i pana Macieja.
W tym środowisku funkcjonuje
ponad 20 lat.

- W Kociugach trafiłem na bar-
dzo dobrych sąsiadów - dodaje
pan Maciej - Gorzej z terenem,
który w czasie ostatnich opadów
kompletnie zalało. Woda znisz-
czyła cztery przyczepy szybow-
cowe.
A wartość sprzętu jaki zawsze

stoi w warsztacie i na placu to ty-
siące euro. Tu przywozi się szy-
bowce i samoloty nie tylko z
Polski, ale i ze świata. Maciej Ma-
larczyk naprawia je, przeprowadza
badania techniczne i przeglądy,
przygotowuje do lotu. Tylko w tym
roku wykonał już 133 takie usługi,
a do końca grudnia będzie ich ko-
lejna setka. Każde zniszczenie,

jak choćby to wywołane przez ostatnie
podtopienia, powoduje ogromne straty.
Na dożynkach w Kociugach miesz-

kańcy mogli z bliska oglądać szybowiec.
Najwięcej radości miały z tego dzieci.
Pan Maciej zorganizował też przelot sa-
molotu nad wsią. Pilot rozrzucał z niego
cukierki.
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Maciej Malarczyk obsługuje Aeroklub
Leszczyński, który ma około dwudziestu
szybowców. Prowadzi przeglądy i naprawy
w Aeroklubie w Nowym Targu. Nieodpłatnie
zajmuje się dwoma szybowcami kadry na-
rodowej. Obsługuje około 70 procent szy-
bowców prywatnych, a to jest prawie sto
maszyn. Ma klientów w Ostrowie, Olsztynie,

Wrocławiu, bardzo dużo w Nie-
mczech. Kilka tygodni temu na
leszczyńskie lotnisko przyleciał
samolot z Monachium. Rozłożyli
go, przywieźli do Kociug i napra-
wili. Klient odleciał maszyną "jak
nową". Czasem pan Maciej sam
leci samolotem do klientów. Oso-
biście naprawia elementy obcią-
żeniowe. Od tego zależy
bezpieczeństwo lotu. A obsługuje
60 typów szybowców. Każda
część do nich, nawet najmniejsza
śróbka, musi mieć atest. Pan Ma-
ciej z pełnym przekonaniem mówi,
że w jego pracy na pierwszym
miejscu jest jakość, potem cena, a
na końcu czas. Robi się tak długo,
jak wymaga tego naprawa czy
przegląd.
- Do tego ostatniego wypadku

zabrałem moich pracowników -
wyjaśnia. - Oczywiście mieli mi
pomóc, ale chciałem też, by zoba-
czyli co mogłoby się stać gdyby
zaniedbali cokolwiek w pracy. Ich
ignorancja mogłaby kosztować
ludzkie życie.
W firmie pracuje trzech męż-

czyzn. Zawodu uczyli się od pod-
staw. Jeden z nich jest stolarzem,
ale do tej pracy ma smykałkę. To
warunek żeby zostać w firmie dłu-
żej. Drugi jest tu już 9 lat. Trzeci
zaczyna praktykować.
W warsztacie zobaczyłam

"znajomy" szybowiec. Okazuje
się, że jest to maszyna, która stała
na cokole niedaleko leszczyń-
skiego dworca. Budowlańcy ude-
rzyli w niego koparką i uszkodzili.
Teraz dostaje nowy wygląd. Bę-
dzie naprawiony i wyczyszczony. I
oczywiście wróci na swoje
miejsce.
W czasie mojej wizyty w firmie

Macieja Malarczyka od rana "ury-
wały się" telefony. Klienci umawiali
się na spotkania, pytali o tech-
niczne detale, oczekiwali na przy-
jazd. Tego dnia pan Maciej
wybierał się jeszcze do Konina.
Zastanawiałam się, kiedy ma czas
dla rodziny. Bo przecież w Kąkole-
wie ma żonę, córeczkę i syna.
Przy okazji dowiedziałam się, że
synek już opowiada, jak tata "ra-
tuje" jego samoloty. Kto wie, może
przejmie pasję od taty?
Przez dwa tygodnie firma była

zamknięta. Pracownicy równo-
cześnie dostali urlopy. Pan Maciej
miał wtedy czas wyłącznie dla bli-
skich.

HALINA SIECIŃSKA
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Już kilka kolejnych prawdziwych historii opowiedzianychnam przez mieszkańców regionu zamieściliśmy na łamach"Przeglądu...". Każda z nich czegoś nas uczy, na coś zwracauwagę, czasem pozwala patrzeć na swoje życie z większą na-dzieją. Te historie są zarówno smutne, bywa, że tragiczne, aletakże optymistyczne i radosne. Takie jak życie.Jeszcze raz więc prosimy czytelników, by zechcieli namswoje historie opowiadać. Mogą dotyczyć ich osobiście alboich rodziny, znajomych, sąsiadów. Mogą dziać się tu i teraz,ale także przed laty, w dzieciństwie. Ważne, aby były praw-dziwe. Na każdy sygnał o zaproszeniu do rozmowy przyje-dziemy i spiszemy opowieść. Możemy zmienić imionabohaterów bądź zachować dla siebie niektóre szczegóły, za-wsze jednak opowiemy prawdziwą historię.I jeszcze jedna uwaga. Nie wszystkie opowieści z życiawzięte muszą dotyczyć Osiecznej czy naszej gminy. Niektóredzieją się tuż za miedzą, w sąsiedniej wsi czy miasteczku.Opowiadają je spotkani w reporterskich wędrówkach miesz-kańcy regionu. Czasem po to, by po prostu było im lżej.

Prawdziwehistorie

Spotkałam niedawno moją
kuzynkę. Jest dużo ode mnie
młodsza, prawie dwadzieścia
lat. Kiedyś często się widywa-
łyśmy, bo mieszkałyśmy, nieda-
leko – w tej samej miejscowości.
Kiedy jednak wyszłam za mąż,
wyprowadziłam się i przyjeżdża-
łam do rodzinnej wsi już tylko
kilka razy w roku. Ona wtedy
była młodziutka i właśnie poz-
nała swego przyszłego męża.
Myślałam o niej jak o młodszej
siostrze. Martwiłam się, czy do-
brze trafi, czy jej wybranek za-
pewni utrzymanie rodzinie, czy
ją kocha?
Plotki mówiły, że chłopak jest

rozrywkowy i że „praca się go
nie trzyma”. Ale mama mojej ku-
zynki uważała to małżeństwo za
dobrą partię. Ciągle powtarzała,
że na wsi nie ma co przebierać i
że okazja na wejście do zamoż-
niejszej rodziny może się drugi
raz nie trafić. Dzisiaj takie argu-
menty wydają się śmieszne, ale
ja piszę o latach sześćdziesią-
tych, o wiejskiej społeczności,
gdzie dwudziestoletnia dziew-
czyna była już starą panną.
Spotkałam więc tę moją ku-

zynkę i nie mogłam uwierzyć, że
jest ona naprawdę ode mnie tyle
młodsza. Wyglądała niemal na
staruszkę, a przecież nawet ja
tak się jeszcze nie czuję. Zupeł-
nie zszarzała, jakby się zmniej-
szyła i była przeraźliwie smutna.
Wiedziałam, że coś musiało się

stać. Szybko przypomniałam
sobie całe jej życie. Nigdy nie
było łatwe i nigdy nie chciała o
nim opowiadać. Ale pewnych
spraw nie dało się ukryć.
Zaraz po ślubie teściowie ku-

pili im w sąsiedniej wsi mały
domek. To nie było nic wiel-
kiego, dwa pokoje i kuchnia. Pa-
miętam, że ciągle coś tam
remontowali i na coś składali
pieniądze. Pamiętam też, że
mąż kuzynki wyjeżdżał do pracy,
nieraz na cały tydzień. Czy to
naprawdę była praca, nie jestem
pewna. Wracał zwykle zmę-
czony, często nerwowy, nieza-
dowolony. Wtedy jeszcze
odwiedzałam ich częściej, bo
kuzynka urodziła dwoje dzieci, a
ja zostałam matką chrzestną ich
córeczki. I wówczas dużo wi-
działam. Sińce na rękach i twa-
rzy kuzynki, połamane krzesła,
kiedyś zbitą szybę. Dziewczyna
nigdy się nie skarżyła, ale ja
byłam już pewna, że jej mąż
pije.
Miała zaledwie osiemnaście

lat, gdy wychodziła za mąż. Nie
mogłam jej darować, że nie po-
szła dalej do szkoły, nie zdobyła
żadnego zawodu. Na pewno by-
łoby jej wtedy łatwiej. Kiedy mąż
nie przynosił pieniędzy, zosta-
wała bez niczego. Dziś wiem, że
nieraz była głodna. Zastanawia-
łam się czasem dlaczego mama
nie wzięła ich do siebie, dla-
czego pozwala, by uciekały z

domu i noce spędzały u sąsia-
dów. Nie chciała tego widzieć?
Wstydziła się?
Kiedy dzieci trochę podrosły

kuzynka dostała pracę w restau-
racji. Właściwie w takiej knajpce
w sąsiedniej wsi. Nie w tej, w
której kiedyś razem mieszka-
łyśmy, ale trochę dalej. Dojeż-
dżała więc tam codziennie po
południu, nawet w niedziele. I
już wtedy stawała się coraz bar-
dziej szara i przygnębiona. Nam
mówiła, że to tylko zmęczenie.
Stałyśmy na tej ulicy i patrzy-

łyśmy na siebie. Pytałam co się
dzieje, a właściwie co się stało,
bo wiedziałam, że coś musiało
się stać. Przyznała się, że nie
wytrzymała. Kilka miesięcy temu
wyprowadziła się z domu. Zos-
tawiła wszystko i po prostu wy-
szła. Z mężem od lat nie mogła
się porozumieć. Pił, przyprowa-
dzał kolegów, nie pracował. Da-
wała mu jedzenie, bo nie mogła
patrzeć jak głoduje, ale to było
wszystko, co ich łączyło. Chleb,
herbata i talerz zupy. Wynajęła
sobie mieszkanie. Płaci za nie i
chodzi do tej swojej restauracji.
Teraz już na pół etatu. A o krew-
nych stara się zapomnieć. Żeby
nie opowiadać o kłopotach, nie
przyznawać się do porażki i nie

pokazywać jak przybywa jej lat.
Tych na twarzy, na rękach, w
sylwetce. Do mnie nie odezwała
się od prawie trzech lat.
Ale co się stało?
Zaledwie miesiąc po tym jak

wyprowadziła się z domu jej
mąż popłynął łódką na ryby. Nie
wie, czy był pijany. Dowiedziała
się, że nie wrócił. Utopił się. Nie-
mal przez całe wspólne życie
chciała, żeby ich zostawił. Ma-
rzyła o spokoju, o życiu bez
wódki, a więc i bez niego. Ale
przecież nie tak. Nie w taki spo-
sób.
Długo rozmawiałyśmy tego

dnia. Także o tamtych latach w
rodzinnej wsi. O tym jak byłyśmy
młode, jak planowałyśmy przy-
szłość. Nawet o tym jaka ona
była wtedy ładna. I o błędach,
których jakimś dziwnym trafem
nie dało się uniknąć. No bo
gdyby tak młodo nie wyszła za
mąż, gdyby skończyła szkołę
średnią, gdyby wcześniej wy-
prowadziła się z tamtej rudery
na wsi, gdyby zmusiła męża do
leczenia, gdyby szukała po-
mocy…
Tak naprawdę wcale nie jest

jeszcze taka stara.
HALINA SIECIŃSKA
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Przetarg
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna ogłosił przetarg ustny nieogra-

niczony na sprzedaż dwóch działek położonych przy ulicy Gostyńskiej
w Osiecznej. Działki mają 1219 i 1243 metry kwadratowe powierzchni.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego działki oznaczone są symbolem A² jako teren aktywizacji gospo-
darczej o korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej
i rekreacyjnej. Dla terenu, na którym usytuowane są działki wydana
została decyzja burmistrza o warunkach zabudowy dla inwestycji obej-
mującej budowę pięciu budynków mieszkalnych.
Zainteresowani przystąpieniem do przetargu powinni wpłacić wa-

dium do 9 listopada 2011 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS
Poniec Oddział w Osiecznej nr konta 93 8682 0004 2600 0273 2000
0030.
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2011 roku o godz. 13.00 w sali

sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej przy ul. PowstańcówWiel-
kopolskich 6.
Szczegóły na stronie internetowej www.bip.osieczna.pl/doku-

ment/2072

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej realizuje,
trzecią już edycję projektu współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność
szansą Twojego rozwoju”. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. W tego-
rocznym projekcie, tak jak w latach poprzednich, udział bierze osiem osób.
Jednak tym razem jest to pięć kobiet i trzech mężczyzn z terenu gminy
Osieczna. Rekrutacja była prowadzona zgodnie z zasadą równości szans.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i

społecznej uczestników w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
Projekt zakłada także zdobycie podstawowych kompetencji zawodo-

wych, zwiększenie wiedzy w zakresie zakładania własnej działalności gos-
podarczej oraz podniesienie kompetencji zawodowych umożliwiających
powrót na lokalny rynek pracy poprzez planowanie własnej kariery.
W dniach od 8 do 12 sierpnia 2011 roku uczestnicy projektu brali udział

w warsztatach psychologicznych. Uczestnicy zajęć otrzymali wskazówki
w jaki sposób wzmacniać poczucie własnej wartości i wiary we własne
siły. Zajęcia z psychologiem pozwoliły uczestnikom rozwinąć motywację
do planowania swojej ścieżki zawodowej, a także umiejętności komuni-
kacyjne, asertywne i zdolności radzenia sobie ze stresem.
W pierwszej połowie września br. uczestnicy projektu brali udział w za-

jęciach warsztatowych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia
prowadzone były przez doradcę zawodowego i obejmowały między in-
nymi tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną oraz
zagadnienia związane z poruszaniem się po rynku pracy. Treść zajęć obej-
mowała także zjawisko bezrobocia, sposoby poszukiwania pracy oraz zja-
wisko mobbingu. Warsztaty prowadzone były przez cztery dni od 13 do 16
września 2011 roku.
W kolejnych dniach września tj. od 19 do 22 września br. odbyło się

szkolenie „Pierwszy biznes” zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspie-
rania Przedsiębiorczości z Kościana. Udział w zajęciach pozwolił uczest-
nikom projektu zwiększyć wiedzę w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej. Uczestnicy poznali między innymi praktyczne
aspekty zakładania firmy, podstawy prawne prowadzenia działalności gos-
podarczej oraz wybrane elementy dokumentacji związanej z prowadze-
niem firmy – podstawy księgowości i ubezpieczeń społecznych.
Każde szkolenie kończyło się uzyskaniem przez uczestników zajęć za-

świadczeń potwierdzających ukończenie danego szkolenia, co z kolei było
poprzedzone wypełnieniem ankiet oceniających zajęcia warsztatowe.
Zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Osieczna przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6.
Obecnie aż do końca 2011 roku prowadzone są kursy zawodowe.

Czas trwania i rodzaj kursów zostały ustalone indywidualnie zgodnie z
preferencjami zawodowymi uczestników.
Trzy osoby biorące udział w projekcie wyraziły chęć uczestnictwa w

kursie prawa jazdy kat. B, dwie uczestniczki zdecydowały się na kurs flo-
rystyczny. Jedna osoba została skierowana na kurs spawania metodą
MAG. Kolejne dwie osoby odbędą odpowiednio kurs na wózek widłowy z
wymianą butli gazowej oraz kurs na prawo jazdy kat. C. Wszystkie kursy
zakończą się uzyskaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Trzecia edycja projektu
„AKTYWNOŚĆ SZANSĄTWOJEGO ROZWOJU” 2011

Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasta Osieczna zwraca się z prośbą
do mieszkańców miasta o wyłożenie w pobliżu domostw trutek na szczury.
Działanie to ma zmniejszyć populację szczurów żyjących w mieście.

Uwaga - deratyzacja!

Niespodziewanie w poniedzia-łek 3 października zmarł ojciecCzesław Władysław Liniewicz,franciszkanin. Choć ostatnie lataspędził a klasztorze we Wron-kach, to jednak na zawsze pozo-stanie w sercach osiecznian,gdzie spędził wiele lat, gdzie peł-nił nie tylko posługę duchową,ale też kulturalną, jako jeden z za-łożycieli i członków TowarzystwaZiemi Osieckiej.
Władysław Liniewicz urodził się

w 1948 roku w Szczecinku, w woje-
wództwie zachodnio-pomorskim.
Już jako uczeń szkoły podstawowej
był ministrantem w kościele w Turo-
wie Pomorskim. Po ukończeniu

szkoły z rodzicami przeprowadził
się do Wronek. Tam rozpoczął
naukę w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej, pracując jednocześnie jako
ślusarz w miejscowych Zakładach
Ziemniaczanych. W 1969 roku
ukończył Technikum Mechaniczne i
podjął pracę na stanowisku kon-
struktora w Fabryce Maszyn i Urzą-
dzeń we Wronkach. W 1971 roku
wstąpił do Prowincji Wniebowzięcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych-
Franciszkanów. Wtedy też, dokład-
nie 1 kwietnia 1971 po raz pierwszy
pojawił się w Osiecznej, gdzie roz-
począł nowicjat, przyjmując imię za-
konne Czesław. Tu przeżył pierwszy

rok swej drogi kapłańskiej, by w
1977 roku na trzy lata wrócić jako
rekolekcjonista, stacjonariusz i stu-
dent Prymasowskiego Życia We-
wnętrznego przy PWT w
Warszawie.
W latach 1989-93 ojciec Cze-

sław był wikarym domu osieckiego,
a w latach 1983-1986 wicerektorem
WSDwKatowicach - Panewnikach,
duszpasterzem akademickim i
duszpasterzem sióstr zakonnych w
Cieszynie i Pilegrzymowicach. Jed-
nocześnie studiował na KUL-u po-
radnictwo psychologiczne i
psychoterapię. W latach 1986-1991
był gwardianem i kustoszem san-
ktuarium Matki Bożej w Osiecznej.
Kolejne etapy życia wiodły od ma-
gistra nowicjatu i kustosza Prowin-
cji św. Franciszka z Asyżu,
gwardiana klasztoru w Poznaniu,
asystenta zakonnego Klarysek od
Wiecznej Adoracji w Polsce, przez
członka Archidiecezjalnej Komisji
Ekumenicznej, wikarego domu w
Woźnikach, by w 2006 roku – jak się
okazuje - już po raz ostatni - wrócić
do Osiecznej i podjąć obowiązki
magistra nowicjatu i kustosza san-
ktuarium. Kapituła Prowincjonalna
w 2009 roku powierzyła mu obo-
wiązki ojca duchownego studentów-
alumnów WSD we Wronkach, a
minister prowincjalny uczynił go

swoim delegatem ds. ekumenizmu.
Od 2010 roku ojciec Czesław był
członkiem Prowincjalnej Komisji
Prawno-Liturgicznej. Głosił rekolek-
cje, był duszpasterzem sióstr za-
konnych w Poznaniu i
Puszczykowie. Jest też autorem po-
zycji książkowych: „Modlitewnik ma-
ryjny”, „Lekcjonarz maryjny”,
„Franciszkańskie obrzędy życia za-
konnego w Polsce” oraz redaktorem
„Modlitewnika franciszkańskiego”.
Zmarł nagle, w klasztorze w

Brodnicy, w trakcie głoszenia tri-
duum przed uroczystością św. Fran-
ciszka. Pochowany na cmentarzu
parafialnym we Wronkach.

Ojciec, który ukochał Osieczną
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Imię Dajana powstało
ze spolszczenia angiel-
skiej wersji imienia
Diana. Ma swoje odpo-
wiedniki w wielu krajach:
w Anglii - Diana i Dyana,
we Francji - Diane, w
Hiszpanii - Diana. Imię to
pochodzi w prostej linii
od rzymskiej bogini
łowów, księżyca, lasów i
opiekunki zwierząt. W
Polsce zaczęło się poja-
wiać w XIX wieku, naj-
częściej na Śląsku.
Obecnie nosi je 861
Polek.
Dajany są na ogół

optymistkami, choć nie
rozpychają się łokciami i
nie potrafią walczyć o
swoje. Czasami odczu-
wają niepewność, a
nawet strach przed ży-
ciem. Są życzliwie na-
stawione do ludzi, lubią
pobawić się w towarzy-
stwie, ale w domu też
jest im dobrze. Ich po-
wołaniem jest być matką
i żoną. Kolorem Dajany
jest czerwony, rośliną
grusza, a znakiem zo-
diaku Byk. Szczęśliwa
dla niej jest liczba 4 i ka-
mień różowy kwarc.
Imieniny może obcho-
dzić 10 czerwca lub 13
sierpnia.
W naszej gminie, a pewnie i w całym regionie mieszka tylko jedna Da-

jana. To 16-letnia dziewczyna ze Świerczyny - Dajana Kubacka. Imię wy-
brała dla niej mama, po prostu z kalendarza. Dajana chodzi do Liceum
Ekonomicznego w Lesznie i uczy się na kierunku obsługa turystyki. W
przyszłości chciałaby dużo podróżować i zwiedzać. Póki co z pasją czyta
książki.

NIECODZIENNE IMIONA
WOsiecznej od-

wiedziliśmy ma-
leńką Mirandę
Molicką. Ma zaled-
wie trzy tygodnie i
długo jeszcze nie
będzie wiedzieć, że
nosi śliczne niety-
powe imię. I że ma
ono łacińskie po-
chodzenie i ozna-
cza "czarująca,
z a c hw y c a j ą c a ,
godna podziwu".
Ponoć imię to zos-
tało wymyślone przez Williama Shakespeareʼa i po raz pierwszy wyko-
rzystane w dramacie "Burza". AMirandy to bardzo atrakcyjne dziewczyny.
Trochę rozpieszczone przez życie, więc za rzecz naturalną przyjmują, że
należy im się więcej niż innym. Ale po kilku rozczarowaniach wracają do
rzeczywistości i biorą się do solidnej pracy. Mała Miranda z Osiecznej ma
to jeszcze przed sobą, ale już teraz można jej bliskim powiedzieć, że
szczęśliwa liczba dla niej to 6, szczęśliwy kolor - granatowy, a szczęśliwy
kamień - turmalin. Miranda obchodzi imieniny trzy razy w roku: 11 maja,
5 listopada i 17 grudnia.
Kiedy rozmawialiśmy o maleńskiej Mirandzie okazało się, że jest ona

dziewiątym dzieckiem państwa Molickich. Jej najstarsza siostra ma 23 lata
i też już jest mamą. A pani Molicka ma również nietypowe imię - bo Do-
nata. W domu zostaliśmy też jednego z małych braciszków Mirandy - Mar-
cela. A zatem postanowiliśmy przekazać kilka informacji również o tych
dwóch niespotykanych często imionach.Donata - Dosłownie znaczy "dziecko darowane przez Boga". W histo-
rii znana jest święta Donata, jedna z wczesnych świętych Kościoła Kato-
lickiego. Imię to nigdy nie zdobyło wielkiej popularności. Jest
odpowiednikiem męskiego imienia Donat. Dla kobiet o tym imieniu naj-
ważniejsze jest spokojne życie. Wolą uginać się jak trzciny przy gwałtow-
nym wietrze niż stawiać opór. Ich kolorem jest fioletowy, liczbą dziewiątka,
a znakiem zodiaku Wodnik.Marcel - To imię wywodzi się z łaciny i jest zdrobnieniem imienia
Marek. Liczbą imienia Marcel jest jedynka, a to znaczy, że lubi on przo-
dować i rządzić. Zawsze musi być pierwszy. Marcel lubi odkrywać nowe
rzeczy i dochodzić do wszystkiego swoją drogą. Od dziecka jest bardzo
ambitny, a nauka jest jego najważniejszym celem. Chce odkrywać nowe
rzeczy i tworzyć coś, czego jeszcze nie ma. Dlatego ma mało przyjaciół,
bo nie znajduje dla nich czasu. Zawodami w których dobrze się czuje są:
biznesmen, naukowiec, informatyk.

Kazimiera i WładysławWojciechowscy obchodzą 50. rocznicę ślubu
cywilnego 4 listopada, a kościelnego dwa tygodnie później. Pobrali się
młodo, bo pani Kazimiera miała niecałe 18 lat, a jej mąż 23. A poznali się
na zabawie w Świerczynie, na tzw. "kozim rynku", dokąd pan Władysław
przyjechał z Ziemnic. Zaraz po ślubie małżonkowie zamieszkali u mamy
panny młodej. Tam urodziła się dwójka ich dzieci. Ale w 1970 roku poszli
na swoje. Sami budowali dom, bo pan Władysław był murarzem. Zawodu
uczył się w Łoniewie, potem pracował w Poznaniu, a kilka lat po ślubie
otworzył swój zakład. I właśnie wtedy stawiał rodzinny dom w Świerczy-
nie. Już tam urodziła się trzecia córka. A pani Kazimiera przez 12 lat pra-
cowała w leszczyńskim "Koperniku", potem "Spinko". Obydwoje
małżonkowie przeszli najpierw na renty, a potem na emerytury. Dziś
mieszkają z najmłodszą córką i wnuczką. Tak się składa, że w dniu ich ju-
bileuszu wnuczka będzie obchodzić osiemnaste urodziny. Powodów do
życzeń będzie więc sporo. A na uroczystość przyjadą oczywiście wszyscy
najbliżsi, dwie córki z mężami z Leszna, dwójka wnuków, rodzina. Będzie
bardzo serdecznie.
Jubilaci są na tyle młodzi, że ciągle jeszcze prowadzą dom. Chętnie

uprawiają też działkę, pan Władysław jest zapalonym wędkarzem, ma go-
łębie, kury. Obydwoje mówią, że pracy starcza im na całe dnie. A pani Ka-
zimiera codziennie czyta i rozwiązuje krzyżówki. Mówi, że nie wyobraża
sobie życia bez książek i gazet. Co roku państwo Wojciechowscy jeżdżą
ze znajomymi na dziesięć dni do Kołobrzegu. To dla nich taka odskocznia
od codzienności. Amarzą tylko o dobrym zdrowiu i długim jeszcze wspól-
nym życiu. Właśnie tego szczerze jubilatom życzymy.

Z wizytą u seniorów
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 13 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: Przed nami jesień.
Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrałaMartyna Juszczak z Drzeczkowa. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzy-
żówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do realiza-
cji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 listopada.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Być może już wkrótce spotkasz
swoją miłość. I będzie to ktoś ze znajo-
mych, kto dotąd był tylko Twoim ko-
legą. W pracy dużo bieganiny,
zachowaj spokój. I nie zadłużaj się
teraz, może będzie podwyżka.Byk 20.04-20.05

Nie spieraj się o drobiazgi, bo w
Twoim związku może zaiskrzyć. Lepiej
wszystko sobie wyjaśnić. W drugiej po-
łowie miesiąca trochę więcej zadań za-
wodowych. Ale także bardzo miłe
spotkanie.Bliźnięta 21.05-21.06

W najbliższym miesiącu czeka Cię
huśtawka nastrojów. Raz będzie do-
brze i spokojnie, innym razem dużo
nerwów. Zapanuj nad tym, a najlepiej
wybierz się gdzieś ze swoim partne-
rem. Kup sobie też jakiś prezent.Rak 22.06-22.07

Sukces w miłości zapewniony.
Wreszcie uda Ci się zdobyć serce uko-
chanej osoby. Koniecznie odłóż na bok
kompleksy i uwierz, że jesteś wspa-
niała. Oczekuj też dobrej wiadomości w
pracy. Lew 23.07-22.08

Teraz będzie dobry czas na podję-
cie ważnych decyzji. Mogą dotyczyć
pracy, studiów, partnera. Nie unikaj
nawet trudnych rozmów. W połowie
miesiąca bliscy przygotują Ci niespo-
dziankę. Bardzo Cię ucieszy.Panna 23.08-22.09

Kończy się okres burz i napięć.
Teraz może już być tylko lepiej. Samo-
tne Panny czeka ekscytująca przy-
goda. Trzeba tylko trochę losowi
pomóc - przydałby się jakiś wyjazd.
Oczekuj miłej wizyty.Waga 23.09-22.10

Randki odłóż na bok, bo na razie
więcej czasu będziesz musiała poświę-
cić pracy. Szykują się zmiany i trzeba
będzie wykazać się nowymi pomy-
słami. Nie przywiązuj wagi do plotek,
bo stracisz przyjaciół. Finanse dobre.Skorpion 23.10-21.11

W listopadzie pojawią się nowe
źródła dochodu, więc będziesz mogła
zrealizować swoje marzenia. Może
wrócisz do dawnych pasji, albo kupisz
sobie coś wartościowego. Koniecznie
skontroluj zdrowie.Strzelec 22.11-21.12

Zastanów się zanim wydasz więk-
szą sumę pieniędzy, bo nieprzemyśla-
nymi zakupami można nadwyrężyć
domowy budżet. A pieniądze będą Ci
wkrótce bardzo potrzebne. W uczu-
ciach pewne zmiany, poznasz kogoś
miłego. Koziorożec 22.12-19.01

Przyjdzie czas, że staniesz na nogi.
Zaczniesz lepiej zarabiać, ale staraj się
żyć oszczędniej. Dobra passa nie bę-
dzie trwała wiecznie. Ktoś bliski ocze-
kuje na sygnał od Ciebie. Jesteś mu
potrzebna.Wodnik 20.01-18.02

W uczuciach przeżyjesz poważną
zawieruchę. Będziesz musiała w końcu
zdecydować się kogo tak naprawdę ko-
chasz. Wodniki będące w małżeńskich
związkach mogą liczyć na dobre dni.
Poprawią się finanse.Ryby 19.02-20.03

Bądź cierpliwa. Zamknij wszystkie
sprawy nieudanego związku i czekaj na
nową miłość. Przyjdzie wcześniej niż
myślisz. Uważaj na jesienne chłody,
zdrowie może nie dopisać.

(: (: HUMOR :) :)
Rozmowa znajomych:
- Wiesz Stefan, podobno warto

dla zdrowia chodzić na bosaka.
- To prawda! Za każdym razem,

gdy budzę się rano w butach, strasz-
nie boli mnie głowa.

* * *
- Co wy robicie na tych próbach

chóru? - pyta żona.
- Pijemy piwko i gramy w karty.
- To kiedy śpiewacie?
- No, jak wracamy do domu.
* * *
- W tym stawie nie wolno się

kąpać!
- Ale ja się nie kąpię.
- Jak to nie?
- Ja tooonę!
- A, to co innego. Przepraszam.

KrzyŜówkaz nagrodami
Indyjski wąŜ naja

1

Brazylijska
herbata

Despota, tyran

Rzeka w Słowacjii Węgrzech, lewydopływ Dunaju
Suchy

w stoczni
Załoga łodzi
wiosłowej
Bat, harp,
kończug 11 2 4

Uzdrowisko na
Krymie

Haft ręczny
z otworami 7

13
Zakładnik

3

Zlot
czarownic

Rybka
akwariowa

Na ruszcie
paleniska

Herbaciany staw
w Indiach

Drewniana
skrzynka

5

Pled lub derka
8 10

Gwarowa
nazwa wieprza

6
Barwna
papuga

9
Dosłownie
przytoczona

wypowiedź lub
zdanie 12
1 2 3 4 2 5 6 7 6 4 2
4 6 8 9 2 10 2
11 5 2 12 13 9

Aby odświeŜyć lodówkę
Niektóre sery pleśniowe, ki-

szona kapusta lub sos z przypra-
wami pozostawiają w chłodziarce
niemiłą woń. Utrzymuje się ona
nawet po wyjęciu tych produktów z
lodówki. Jednak są tanie, domowe
sposoby, by odświeżyć mrożone
wnętrze.KAWA - pochłania wszystkie
zapachy. Ziarna trzeba mocno
podgrzać na suchej patelni. Kiedy
ostygną umieszczamy je w mi-
seczce i wstawiamy do lodówki.

Taki pochłaniacz wyjmujemy po
kilku dniach.PROSZEK DO PIECZENIA -
wysypujemy na talerzyk i kła-
dziemy na jednej z półek chło-
dziarki. Z przykrą wonią rozprawi
się jedna łyżeczka tego dodatku do
ciast. Nową porcję kładziemy po
dwóch tygodniach.CYTRYNA - przekrojona na pół
skutecznie pochłania zapachy.
Sama też świeżo pachnie. Wymie-
niamy ją, gdy się zeschnie.

Warto zrobić
Kotleciki z kalafiora

Produkty: 1 średni kalafior, 1
czerwona cebula, 2 ząbki czosnku,
2 jajka, 1 namoczona bułka, 1/2
pęczka koperku, bułka tarta, olej,
sól, pieprz, keczup lub sos majo-
nezowy.
Przepis: Kalafior podziel na

różyczki i gotuj 12 minut w osolo-
nej wodzie. Odcedź, rozgnieć (użyj
ubijaka do robienia puree), dodaj
drobno posiekaną cebulę, czos-
nek, jajka, odciśniętą bułkę, posie-
kany koperek, 3 łyżki bułki tartej,
sól, pieprz. Wyrób na zwartą
masę. Następnie formuj kotleciki.
Obtaczaj je w bułce tartej i smaż
na mocno rozgrzanym oleju na
złoty kolor. Podawaj gorące lub
zimne z keczupem lub sosem ma-
jonezowym.Szybki deser

Produkty: 1 torebka ryżu, 1
duży banan, 2 garści rodzynek, 1
garść orzechów włoskich, 2-3 ły-
żeczki gęstej śmietany, cukier.
Przepis: Ryż gotujemy zgodnie

z przepisem na opakowaniu, stu-
dzimy. Rodzynki moczymy w wo-
dzie, odsączamy. Orzechy
kruszymy. Banana kroimy w półta-
larki. Wszystkie składniki mie-
szamy, dodajemy śmietanę i
ewentualnie przyprawiamy do
smaku cukrem.Nalewka z orzecha

Produkty: 6 zielonych orze-
chów włoskich, 1/2 l wódki 40%,
20 dag cukru, 1/2 l wody.
Przepis: Orzechy drobno po-

kroić, zalać alkoholem, zamknąć w
słoiku, macerować 6 tygodni, po-
trząsając co kilka dni. Po 6 tygod-
niach płyn przecedzić. Z cukru i
wody ugotować syrop, wystudzić,
połączyć z alkoholem orzecho-
wym, odstawić na dwa tygodnie.
Pić przy niestrawnościach żołąd-
kowych mały kieliszek 1-3 razy
dziennie między posiłkami.
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Zawody z łodzi rozegrane zos-
tały zgodnie z zasadami sportu
wędkarskiego PZW na żywej rybie.
W trakcie zawodów złowiono 43
okonie i 1 sandacza. W zawodach
udział wzięło 20 wędkarzy.
Wyniki zawodów:
I miejsce kol. Maciej Kubera

1640 pkt. - 12 okoni.
II miejsce kol. Aleksander

Trzmiel 1540 pkt. - 8 okoni.

Na Jeziorze Wojnowice rozegrane zostały zawody wędkar-skie o Mistrzostwo Koła Osieczna w wędkarstwie spinningo-wym na 2011 rok.
III miejsce kol. Andrzejewski

Rafał 720 pkt. 5 - okoni.
Największą rybę zawodów –

sandacza o długości 54 cm złowił
Janusz Siniecki, największego
okonia zawodów – 29, 6 cm długo-
ści - złapał Jacek Borowiec. Za-
wody sędziował w towarzystwie
żony Dariusz Kostka, za co ser-
deczne podziękowania składa Za-
rząd Koła.

Spinning z łodzi

Skóra wokół oczu jest szcze-
gólnie narażona na przedwczesne
starzenie się, dlatego wymaga
szczególnej pielęgnacji.
Wynika to z faktu, iż w tych oko-

licach skóra jest cieńsza i delikat-
niejsza niż na innych partiach
ciała. Praktycznie nie występują w
tym miejscu gruczoły łojowe, a
włókna kolagenowe i elastynowe
odpowiedzialne za sprężystość i
jędrność występują w niewielkiej
ilości. To właśnie w okolicach oczu
pojawiają sie pierwsze zmarszczki,
skóra jest często przesuszona i
skłonna do podrażnień. Mięśnie
powiek bez przerwy pracują, roz-
ciągają się i kurczą przy każdym
zmrużeniu oczu, mruganiu, uśmie-
chu. Dlatego, by oczy były piękne,
a skóra wokół nich gładka, trzeba
poświęcić im szczególnie dużo
uwagi.
Najlepszym sposobem na pie-

lęgnację skóry wokół oczu są:
- delikatny demakijaż, zwłasz-

cza przed snem. Pozostawiony
makijaż może podrażnić spojówki
powodować, łamliwość rzęs(po-

zostawiony tusz), natomiast po-
zostawiony cień może utrudniać
skórze oddychanie co przyspiesza
wiotczenie i powstanie zmarsz-
czek,
- do demakijażu wskazane jest

używanie specjalnych preparatów
w postaci żeli lub płynów dwufazo-
wych, które nie tylko poradzą sobie
z ciężkim tuszem ale również, nie
spowodują podrażnień oczu
- do pielęgnacji skóry oczu na-

leży używać preparatów przezna-
czonych do tych okolic. Zawierają
one mniejsze ilości substancji za-
pachowych i konserwantów, aby
nie spowodować podrażnień. Na
rynku mamy wiele rodzajów pre-
paratów w postaci kremów, żeli,
emulsji. Dobór ich uzależniony jest
od stanu skóry i wieku.
Produkt wklepujemy opuszkami

palców rozpoczynając od ze-
wnętrznego kącika oka przez
dolną powiekę, wewnętrzny kącik
przez górną powiekę.

MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL"

PIELĘGNACJA SKÓRY W OKOLICACH OCZU

P O R A D Y
K O S M E T Y C Z N E

We wrześniu odbyło się zebranie
Rady Rodziców, na którym wybrano
nowy Zarząd. Prezydium Rady Rodzi-
ców w Szkole Podstawowej w Świer-
czynie działa w następującym składzie:
przewodnicząca – Natalia Paizert, se-
kretarz – Luiza Bartlewicz, skarbnik –
Małgorzata Maćkowiak. W skład Ko-
misji Rewizyjnej wchodzą: Mirosława
Klimkowska, Monika Andrzejewska,
Ilona Otto. Prezydium Rady Rodziców
Przedszkola reprezentują: przewodni-
cząca – Justyna Majerowicz, sekretarz
– Natalia Biała-Wudarczak, skarbnik –
Anna Niwczyk. Komisję Rewizyjną za-
silają osoby: Tatiana Bujak, Izabela Wa-
dowiec, Monika Kmieć.

W pierwszym miesiącu nauki rozpo-
częła się kampania wyborcza do Sa-
morządu Uczniowskiego. Uprawnieni
do głosowania uczniowie z klas II – VI
oddali swój głos na kandydatów, którzy
deklarowali chęć działania. I tak kreo-
wanie życia szkoły będzie leżeć w ges-
tii osób, które wyróżniają się
determinacją i motywacją do podejmo-
wania różnych zadań: przewodni-cząca
– Paula Wojciechowska (uczennica kl.
VI), sekretarz – Nicole Bulińska (uczen-
nica kl. IV), skarbnik – Kamil Mróz
(uczeń kl. V). W działalność samorzą-
dową angażować będą się także: We-
ronika Biernacka, Jacek Skowronek
(uczniowie kl. IV), Natalia Wawrzyniak
(uczennica kl. V) oraz Michał Otto
(uczeń kl. VI). Osoby te tworzą Komisję
Rewizyjną. Opiekunami Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym
2011/2012 zostali: Marlena Graf i Grze-
gorz Łopaczyk.

Giełda Jesienna na stałe wpisała się
w kalendarium imprez szkoły i przed-
szkola i co roku zaskakuje organizato-
rów swym przebiegiem. Wspólne
przedsięwzięcie na rzecz Zespołu cie-
szy się niemałą popularnością wśród ro-
dziców, nauczycieli, uczniów i
przedszkolaków. Nie tylko atmosfera
wzajemnej życzliwości i serdeczności
jest sposobem na przyciągnięcie przy-
jaciół szkoły i przedszkola lecz przede
wszystkim bogactwo straganów, które
obfituje w soczyste i dojrzałe owoce,
dorodne warzywa oraz wyśmienite
przetwory domowe.

Uczestnicy kółka ekologicznego
pod opieką Hanny Jakubowskiej wzięli
udział w spotkaniu z ornitologiem,
znawcą i wielbicielem ptaków – Janu-
szem Stępniewskim. Wyprawy ornitolo-
giczne mają zachęcić dzieci do
obserwacji i poszanowania przyrody,
mają też pomóc dostrzec najmłodszym,
że życie ptaków i innych zwierząt toczy
się równolegle z ich codziennymi po-
czynaniami i jest ono tak samo warto-
ściowe.

Przedszkolaki odwiedziły stadninę
koni w Jeziorkach. Dzieci dowiedziały
się: na czym polega praca stajennego,
jak zbudowana jest stajnia, zdobyły
podstawowe wiadomości dotyczące
jazdy konnej, żywienia, czyszczenia,
siodłania i hodowli koni, budowy sprzętu
jeździeckiego. Największą atrakcją oka-
zała się jazda na kucyku.

Uczniowie kl. I–IV wyruszyli wraz z
wychowawcami na spotkanie z pracow-
nikami piekarni w Osiecznej. Z wielkim
zainteresowaniem zapoznali się: ze
specyfi-ką pracy piekarza, z pomiesz-
czeniami produkcyjnymi piekarni, eta-
pami powstawania pieczy-wa oraz
metodami wypieku chleba.

Kolejnym punktem wycieczki było
Muzeum Okręgowe w Lesznie, gdzie
dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej
„Od garnka do dyskietki” oraz podzi-
wiały wystawę „Pług, kosa, wiatrak …
Jak dawniej żniwowano”.

O święcie swoich kolegów – Dniu
Chłopca pamiętają w szkole i przed-
szkolu wszystkie dziewczynki. Z tej
okazji przygotowują one dla małych
mężczyzn miłe niespodzianki i skromne
upominki. Zabawne życzenia, wierszyki
i piosenki, a także łakocie wywołują na
twarzach uśmiech. 30 września roz-
strzygnięto również konkurs przygoto-
wany przez Anitę Podrzycką na
najsympatyczniejszego chłopca w gru-
pie wiekowej klas I–III i IV–VI. Mianem
najsympatyczniejszego mogą szczycić
się: Szymon Bartlewicz (uczeń kl. I) i
Michał Otto (uczeń kl. VI).

„Klimatyczne ABC” to przewodnie
hasło warsztatów ekologicznych, które
zostały przeprowadzone w gronie
przedszkolaków. Celem zajęć było
uświadomienie dzieciom, że każdy po-
winien podejmować działania na rzecz
ochrony środowiska.

Dzień Edukacji Narodowej to dzień
podsumowań, podziękowań i refleksji
związanych z pracą na rzecz drugiego
człowieka - dziecka. To także czas na
nagradzanie, uhonorowanie tych, którzy
w wyjątkowy sposób przyczynili się do
polepszania jakości nauczania i pracy
szkoły. Na uznanie zasłużyli: Maria Ra-
tajczak, Hanna Jakubowska, Anita Pod-
rzycka, Ewa Matuszak, Marian Kolan.
Galę uświetnił występ uczniów kl. III
pod kierunkiem Joanny Marszałek.

14 października do uroczystego
przyjęcia do grona uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Świerczynie przystąpiło 17
kandydatów. W obecności: dyrektora,
grona pedagogicznego, rodziców, za-
proszonych gości, starszych koleżanek
i kolegów oraz przedszkolaków pierw-
szoklasiści złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Aktu pasowania na ucznia
dokonała dyrektor Wioletta Klak. Na pa-
miątkę tego wydarzenia wychowaw-
czyni Anna Kubańda wręczyła swoim
podopiecznym dyplomy pasowania na
ucznia. Aby zostać pełnoprawnymi
członkami szkolnej rodziny, pierwszo-
klasiści musieli wywiązać się z nałożo-
nego na nich obowiązku
- przygotowania części artystycznej, by
w ten sposób wykazać, że nauka jest
dla nich nie tylko obowiązkiem, ale
także przyjemnością.

Przedszkole i Szkoła Świerczyna



[ 15 ]PRZEGLĄD OSIECKI
Ziemniaki z kapustą na Dzień Edukacji Narodowej

W Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie odbyło się uro-
czyste przyjęcie ośmiorga maluchów do grona przedszkolaków
oraz 5-6-latków do grona starszaków. W uroczystości wzięli udział
rodzice dzieci. Po prezentacji swoich umiejętności podczas pro-
gramu artystycznego dzieci zostały pasowane na przedszkola-
ków i starszaków. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy
dyplom i róg obfitości. Następnie dzieci zaprosiły rodziców do
wspólnej zabawy i na poczęstunek.

Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie miał charakter iście dożynkowy. Tradycje, obrzędy, tańceimuzyka nawiązywały do polskiego zwyczaju świętowania zakończenia żniw.Występy przedszkolakówprzeplatały się z występamidorosłych członków Zespołu Pieśni i Tańca w Kąkolewie. Było też zbieranie ziemniaków – w wykonaniu dzieci i kiszenie kapusty– wwykonaniu dorosłych – nauczycieli i przedstawiciela władz. Zastępca burmistrza Stefan Kuśnierek złożył na ręce dyrektor Bo-żeny Zbiorczyk - dla całego grona pedagogicznego i pracowników przedszkola - życzenia, gratulacje i kwiaty, natomiast Prze-wodnicząca Rady RodzicówAnna Szyrmer słodkościami podziękowała najmłodszym za piękne występy.
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Piękna i niezwykle urokliwa jest gmina Osieczna oglądana z "lotuptaka". Dla ciekawych świata - mała zagadka - jakie obiekty i terenyprezentują poniższe zdjęcia?

GMINA Z LOTU PTAKA


