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Alina i Władysław Stachowscy z Kąkolewa 50. rocznicę ślubu ko-
ścielnego obchodzili 14 stycznia. Z tej okazji uczestniczyli we
mszy świętej, do której służyli i pięknie przygrywali wszyscy wnu-
kowie. Pani Alina pochodzi z Kąkolewa i w rodzinnym domu spę-
dziła całe swoje życie. Co ciekawe, już od pięciu pokoleń zawsze
w tym domu pozostają córki i teraz z jubilatami też mieszka córka
Bogumiła i jej bliscy. A pan Władysław pochodzi z Karchowa i
swoją przyszłą żonę poznał na weselu kuzynki. Najpierw zdobył
zawód kowala, odsłużył wojsko, a dopiero potem wziął ślub. Przez
całe zawodowe życie pracował na kolei. Był maszynistą i z tej
funkcji przeszedł na emeryturę. Razem z żoną prowadzili też 5-
hektarowe gospodarstwo.
Państwo Stachowcy wychowali córkę i syna. Mają szóstkę wnu-
ków, z których są naprawdę dumni. Cieszą się, że wnuki kończą
wyższe uczelnie i że mają muzyczne i sportowe zainteresowania.
Dziś pani Alina pomaga córce prowadzić dom i jest widzem każ-
dego szkolnego przedstawienia. Pan Władysław krząta się w gos-
podarstwie, hoduje gołębie i kury. Obydwoje marzą o tym, by jak
najdłużej być z rodziną i by doczekać kolejnych jubileuszy. A
ogromnie wzruszyli się tym, że na kościelną uroczystość przyszło
wielu przyjaciół i sąsiadów.

Kiedy Franciszek Michalak poprosił swoją przyszłą żonę o rękę,
pani Kazimiera miała dopiero 18 lat. Pan Franciszek skończył już
25 lat, miał stałą pracę kierowcy i plany na wspólną przyszłość.
Zaraz po ślubie młodzi zamieszkali u rodziców pani Kazimiery w
Kąkolewie, ale już sześć lat później wybudowali swój dom. Miesz-
kają w nim do dziś, a 20 stycznia minęła im 50. rocznica odkąd po-
wiedzieli sobie "tak". Pan Franciszek przepracował w zawodzie
aż 42 lata. Ostatnie 30 lat był kierowcą w Gminnej Spółdzielni w
Osiecznej. Do dziś wspomina pracę na okrągło zegara, a także
często zajęte soboty i niedziele. Bo w tamtych latach nie było
łatwo. A i pani Kazimiera pracowała zawodowo, najpierw w Gmin-
nej Spółdzielni, a potem w POM. Też przepracowała 30 lat i gdyby
nie kłopoty ze zdrowiem pewnie byłaby w firmie dłużej. Teraz ju-
bilaci są już na zasłużonych emeryturach i odpoczywają.
Państwo Michalakowie wychowali dwie córki. Obie są w Kąkole-
wie, a starsza ze swoją córką i jej mężem mieszka razem z nimi.
Dlatego, jak mówi pani Kazimiera, jest wokół kogo się krzątać.
Prowadzi więc młodym dom i cieszy się z każdego wspólnego
dnia. A pan Franciszek ogląda telewizję, czasem naprawia rowery,
lub gdy pogoda pozwala, odbywa rowerowe wycieczki. Państwo
Michalakowie doczekali się czwórki wnucząt i jednego praw-
nuczka. I to ich przyszłość jest największą radością dziadków.

Z wizytą u seniorów

W2008 roku radni RadyMiejskiej
w Osiecznej odbyli 9 sesji. Miały one
miejsce na sali Urzędu Gminy, a
jedna w Schronisku w Osiecznej.
Łącznie samorząd podjął 101
uchwał. Większość dotyczyła spraw
budżetowych oraz zmian w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ale było też mnóstwo uchwał zwią-
zanych z pracą placówek podległych
Urzędowi oraz działaniami na rzecz
mieszkańców. Między innymi Rada
przyjęła zasady wynajmu mieszkań
komunalnych, zatwierdziła sprawoz-
dania finansowe szkół, określiła re-

Rada w minionym roku
gulamin udzielania pomocymaterial-
nej dla uczniów, ustanowiła nagrody
burmistrza za osiągnięcia arty-
styczne, sportowe i w działaniu na
rzecz społeczności lokalnej. Były też
uchwały przyjmujące "Lokalny pro-
gram wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży", czy też
"Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych". Radni zatwierdzili "Plan
Odnowy Miasta Osieczna i wsi Je-
ziorki", zdecydowali o wkładzie fi-
nansowym do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania, podejmowali decyzje

o przystąpieniu do Stowarzyszeń.
Cztery komisje spotykały się na

posiedzeniach wspólnych i indywi-
dualnych. Najwięcej posiedzeń
miała Komisja Rewizyjna, bo aż 11
w tym 3 wspólne z innymi komis-
jami, Komisja Rozwoju Gospodar-
czego, Finansów i Budżetu – 10 w
tym 5 wspólnych. Komisja Oświaty,
Kultury i Zdrowia, - 9 posiedzeń w
tym 4 wspólne. Tyle samo razy
spotykali się członkowie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 5
z tych spotkań było wspólnych.

PYTANIA CZYTELNIKÓW
Od lat jestem honorowymdawcą krwi. Czy to prawda, że zato mogę mieć ulgę podatkową? -

pyta nasz czytelnik. O odpowiedź po-
prosiliśmy Urząd Skarbowy. Okazuje
się, że rzeczywiście wartość oddanej
krwi lub osocza można odliczyć od
dochodu rocznego. Trzeba jednak do
swego zeznania podatkowego dołą-
czyć zaświadczenie stacji krwio-
dawca o przyjęciu darowizny i o ilości
oddanej krwi lub osocza. Rocznie od-
liczyć można kwotę nie większą niż 6
proc. swojego dochodu. Ulga dotyczy
jednak tylko tych osób, które oddały
krew honorowo. Jeśli ktoś dostał za
to pieniądze, ulga podatkowoa już
się nie należy.


