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Z wizyt" u seniorów
   Teresa i Bronis!aw Bajzert pochodz" z jednej wsi, z K"kolewa. Mówi", #e 
mi!o$% przysz!a do nich zza p!otu, bo mieszkali tu# obok, po s"siedzku. Co 
prawda, pan Bronis!aw jest od #ony o 9 lat starszy i kiedy ona by!a nastolatk" 
odbywa! s!u#b& wojskow", ale ponownie spotkali si& znowu. 'lub wzi&li w 
1957 roku, oczywi$cie w K"kolewie. Na pocz"tku listopada obchodzili wi&c 
50-lecie wspólnego #ycia. Przyjecha!o prawie trzydzie$ci osób, przede wszyst-
kim córka, wnuki, synowa. Niestety syn nie do#y! tej chwili, kilka lat temu 
zgin"! pod ko!ami poci"gu. Ale szóstka wnucz"t ukocha!a dziadków naprawd& 
szczerze. Wszyscy #yczyli im zdrowia i d!ugich jeszcze lat #ycia.
   Pa(stwo Bajzert mieszkaj" sami w swoim domu w K"kolewie. Pan Bronis!aw 
ca!e #ycie by! kolejarzem, na kolei w Lesznie przepracowa! 42 lata. Od 18 lat 
jest ju# na emeryturze. A pani Teresa prowadzi!a dom i wychowywa!a dzieci. 
Razem uprawiali te# dwuhektarowe pole i ogród. Do dzi$ utrzymanie ogrodu 
jest ca!ym #yciem jubilatów. Uprawiaj" warzywa i owoce, razem robi" kompo-
ty, przetwory, d#emy. Trzymaj" kury. Zim" Pan Bronis!aw pali w piecu, 
wspólnie ogl"daj" telewizj&. I marz" o tym, by jak najd!u#ej cieszy% si& #yciem.
   A my #yczymy pani Teresie i panu Bronis!awowi, by doczekali kolejnych 
jubileuszy. Na pewno przyjedziemy na 60-lecie po#ycia ma!#e(skiego.

Korzy#ci
ze #mietniska

   Zgodnie z inwestycyjnym projek-
tem Zak!ad Zagospodarowania Odpa-
dów ma  powsta% w Trzebani do ko(-
ca 2009 roku. 
   Dzi! nie ma wi"c ju# dyskusji o 

tym, czy warto rozpocz$% inwesty-

cj". Teraz  mieszka&cy zadaj$ nam 

pytania, co gmina dzi"ki tej inwe-

stycji zyska?  Czy wyró#ni j$ to na 

mapie powiatu i województwa? 

Czy samorz$d si" wzbogaci? Czy 

dzi"ki powstaniu takiego zak'adu 

ochronimy przyrod"?
   O odpowied) na te pytania zwróci-
li$my si& do Tomasza Biernaczyka, 
odpowiedzialnego w Urz&dzie Miasta 
i Gminy za sprawy $rodowiska. Oto 
co nam powiedzia!.
   Przede wszystkim gmina zrobi!a 
bardzo dobry interes realizuj"c budo-
w& razem z siedemnastoma innymi 
samorz"dami, w pi&ciu powiatach. 
Sama nigdy nie otrzyma!aby na to 
przedsi&wzi&cie unijnych pieni&dzy. 
Dzi&ki temu, #e zak!ad obs!ugiwa% 
b&dzie 250 tysi&cy mieszka(ców, 
mo#na by!o zwróci% si& o unijne do-
tacje. I takie pieni"dze do wykonaw-
cy rzeczywi$cie dotar!y. Budowa ma 
kosztowa% 110 milionów z!otych, a 
Unia Europejska pokryje prawie sie-
demdziesi"t pi&% procent kosztów. A 
zatem gmina otrzyma ogromny fi-

O tym, #e w Trzebani powstaje Mi"dzygminny Zak'ad Zagospoda-
rowania Odpadów, wie ju# chyba ka#dy, mieszkaniec gminy. Przez 
miesi$ce toczy'a si" dyskusja, czy powinien on stan$% w tej w'a!nie 
wsi, czy nie b"dzie zbyt uci$#liwy dla mieszka&ców i czy nie zagro-
zi !rodowisku. Odbywa'y si" narady specjalistów, spotkania 
projektantów, rozmowy z mieszka&cami. Ostatecznie decyzja 
zapad'a - to w Trzebani znajdowa' si" najlepszy dla takiej inwesty-
cji teren w powiecie. Tutaj by'y odpowiednie warunki geologiczne, 
kilka hektarów obsadzonych wokó' lasem, a sam zak'ad znajdzie 
si" w odpowiedniej odleg'o!ci od zabudowa&.

nansowy prezent. A ka#dy z samorz"-
dów do!o#y jedynie swoj" cz&$% 
udzia!ów.
   Najwa#niejsza w tej inwestycji jest 
ochrona $rodowiska. Do rozwi"zania 
problemu zagospodarowania odpa-
dów zobowi"zuj" unijne przepisy. 
Dzi$ nie wystarcza ju# wykopa% 
dziur& w ziemi i sk!adowa% tam byto-
we resztki. Zak!ady musz" by% nie-
zwykle nowoczesne, wyposa#one w 
najnowsze urz"dzenia, pos!uguj"ce 
si& najefektywniejszymi technologia-
mi. 
   I w!a$nie taki zak!ad stanie w Trze-
bani. B&dzie to jeden z niewielu po-
dobnych zak!adów w Polsce. Praw-
dopodobnie dzi&ki niemu gmina sta-
nie si& znana w regionie i w kraju. 
Kto wie mo#e nawet stworzy swego 
rodzaju centrum informacyjne doty-
cz"ce ochrony $rodowiska. Na pewno 
zak!ad pokazywa% b&dzie mo#na wy-
cieczkom, a m!odzie# i dzieci uczy% 
dba!o$ci o $rodowisko. Wszystko po 
to, by problem ochrony miejsca, w 
którym si& #yje sta! si& jedn" z naj-
wa#niejszych spraw codzienno$ci. I 
tego nie da si& przeceni%.
   Tomasz Biernaczyk zwróci! tak#e 
uwag& na to, #e gdyby nie budowa 
Zak!adu Zagospodarowania gmina za 
kilka lat musia!aby utworzy% nowe 
wysypisko dla mieszka(ców. To by!-
by ogromny wydatek, na który tak 
naprawd& samorz"du nie sta%. Tym-
czasem nowy zak!ad pozwoli samo-
rz"dowi nie tylko unikn"% konieczno-
$ci poszerzenia starego $mietniska, 
ale i zwi&ksza% dochody. Póki co do 
bud#etu trafia% b&d" pieni"dze z 
Urz&du Marsza!kowskiego za depo-
nowanie $mieci na terenie gminy, ale 
w przysz!o$ci poza nale#nymi dywi-
dendami by% mo#e b&d" i wi&ksze 
zyski. Zak!ad powinien przecie# za-
rabia%. 
   W Trzebani zniknie stare sk!adowi-
sko. Ju# zosta!o zamkni&te, a do ko(-
ca 2009 b&dzie zrekultywowane. To 
zadanie jest równie# cz&$ci" przed-
si&wzi&cia o nazwie " Gospodarka 
odpadami i osadami $ciekowymi w 
Lesznie i subregionie leszczy(skim". 
Na rekultywacj&, a potem wieloletnie 
monitorowanie starego $mietniska 
potrzeba by milionów z!otych. Tego 
wydatku gmina te# uniknie.
   No i jeszcze jeden wa#ny aspekt. W 
nowym zak!adzie prac& znajdzie kil-
kadziesi"t osób. Prawdopodobnie 
b&d" w$ród nich mieszka(cy naszej 
gminy. 

HALINA SIECI(SKA

 Na terenie naszej gminy wypie-

czono oko'o 5800 sztuk rogali 

marci&skich. 

   Te tradycyjne pieczone tylko raz 

w roku s!odko$ci specjalnie na 

'wi&tego Marcina wypieka!a pie-

karnia Dudzik z K"kolewa oraz 

piekarnia GS Osieczna. Pachn"ce 

rogaliki z niebieskim makiem, ro-

dzynkami i orzechami pieczone 

by!y  w K"kolewie jednorazowo z 

pi"tku na sobot&. Tej nocy piekarze 

„wyczarowali” ich 800 sztuk. 

   Natomiast w piekarni GS rogale 

pieczone by!y od czwartku do nie-

dzieli. Pracy by!o sporo, dlatego 

pracownicy piekarni o urlopie w 

tym czasie mogli tylko pomarzy%. 
W ci"gu tych kilku dni upiekli 500 

kg rogali. Kilogram marcinków to 

oko!o 10 sztuk. Zatem zjedli$my w 

sumie 5 tysi&cy GS-owskich rogali. 

Rogale
tak$e u nas

  Rano zadzwoni! telefon. Pojawi!a 
si& nadzieja na odnalezienie by% 
mo#e wa#nych dla miasta dokumen-
tów. Mia!y si& znajdowa% w budynku 
dawnej Pastorówki przy ul. Szkolnej 
w Osiecznej.
Ma!ym odkrywc" okaza!a si& Marta 
Adamska, która w Pastorówce miesz-
ka od urodzenia. Ukryte w szparze 
drzwi dokumenty znalaz!a ju# latem, 
o swoim spostrze#eniu opowiedzia!a 
w szkole nauczycielowi geografii, 
znanemu regionali$cie – Stanis!awo-
wi Lenartowiczowi. Razem z ucznia-
mi pobieg! tam w pierwszej wolnej 
chwili. Potem by! telefon do ekipy 
„Przegl"du Osieckiego”, natychmiast 
po$pieszyli$my tam z aparatem foto-
graficznym, nie ukrywaj"c ciekawo-
$ci, #"dni wiedzy. Kilka chwil po nas 
zjawi! si& te# miejscowy stolarz, któ-
ry podwa#y! listw&, pod któr" wyra)-
nie wida% by!o jaki$ stary po#ó!k!y 

ju# papier. W momencie jego pracy 
uda!o nam si& szybko ustali%, #e 
drzwi osi"gn&!y ju# zapewne wiek. 
   Wreszcie listwa pu$ci!a, a my - 
zgromadzeni prawie przywarli$my do 
niej z ciekawo$ci. 
   Wa#nymi dokumentami okaza!y 
si&… pomi&te szcz"tki niemieckiej 
gazety. Emocje opad!y. Troch& za-
wiedzeni, #e nie jest to jednak doku-
ment o warto$ci historycznej wrócili-
$my do przerwanych zaj&%. Jest jed-
nak pozytywna strona ca!ej tej histo-
rii – cieszymy si&, #e najm!odsze po-
kolenie interesuje si& dziejami ma!ej 
ojczyzny i dzieli si& z innymi swoj" 
wiedz". Niech Marta b&dzie przyk!a-
dem - tak dla dzieci jak i dla doro-
s!ych, by nie skrywa% wa#nych pa-
mi"tek, ale pokazywa% je innym. Po-
zwólmy przez odkrywanie drobnych 
faktów odtworzy% histori& i pozna% 
zwyczaje naszych przodków.

Powia'o nutk$ emocji, to by'o CO) dla prawdziwych poszukiwa-
czy skarbów i odkrywców faktów historycznych.

Historyczne dokumenty


