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100 lat pani Teresy
W piątek, 2 października

mieszkanka naszej gminy
Teresa Wels z Osiecznej
świętowała setną rocznicę
urodzin. Z tej okazji bur-
mistrz Stanisław Glapiak zło-
żył jubilatce serdeczne
życzenia. Najstarsza miesz-
kanka gminy otrzymała pre-
zent, kwiaty i list gratula-
cyjny. Przy kawie i urodzino-
wym torcie zasiadła jubilatka
z najbliższą rodziną, bur-
mistrz oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
Anna Cugier.

Po południu w kościele odpra-
wiona została msza w intencji stu-
latki, po niej jubilatka przyjmowała
życzenia od najbliższych, przyja-
ciół i znajomych.

Pani Teresa Wels urodziła się w
1915 roku we wsi pod Racotem.
Do Osiecznej przyprowadziła się

po ślubie. Mieszka tu już dużo
ponad pół wieku. Razem z mężem
wybudowali dom, wychowali
córkę. Pani Teresa ma dwóch
wnuków i wnuczkę oraz dwoje
prawnucząt. Jej życiową dewizą
jest, by radować się każdym
dniem. Pogodne usposobienie po-
zwala jej cieszyć się dobrą kondy-
cją fizyczną i psychiczną. Kilka lat
temu sama poleciała samolotem
do Australii, by odwiedzić miesz-
kającego tam od lat brata. Była też
u innego brata w Kanadzie. Pani
Teresa śmieje się, że na co dzień
ma mnóstwo zajęć. Sama sprząta,
gotuje, kiedy trzeba to myje też
okna, uprawia warzywa w swoim
ogródku.

A my życzymy szanownej jubi-
latce, aby w tak wspaniałym zdro-
wiu świętowała jeszcze wiele
rocznic urodzin, a młodsze poko-
lenia zarażała pogodą ducha i
optymizmem.

Pamięć rozstrzelanych w czasie drugiej wojny światowej trzech miesz-

kańców Osiecznej - Stanisława Głowacza, Jana Stelmaszyka i Henryka

Juchniewicza uczcili przybyli na wieczornicę mieszkańcy gminy. Spotka-

nie, jak zawsze, zorganizowano w miejscu egzekucji, tam wartę pełnili

strażacy z OSP Osieczna z pochodniami. Tragiczne wydarzenia z 21 paź-

dziernika 1939 roku przypomniał wiceprezes Towarzystwa Ziemi Osieckiej

Adam Podsiadły. Następnie delegacje władz gminy i Towarzystwa Ziemi

Osieckiej złożyły pod pamiątkową tablicą wiązanki kwiatów. Wcześniej w

kościele została odprawiona msza w intencji ofiar wojny. Uczniowie Przed-

szkola Samorządowego i Zespołu Szkół w Osiecznej jeszcze przed wie-

czornicą zapalili pod pomnikiem znicze i złożyli kwiaty.
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