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Ekipa remontowo-budowlana z Urzędu w pierwszej połowie
września remontowała ulicę Zieloną w Osiecznej. W tej „ślepej
uliczce” ułożono trylinkę. Dzięki temu mieszkańcy Zielonej będą
mieli wygodny i ładny dojazd do swoich posesji.

Orkiestra nafestiwalu
Sześć orkiestr, które przyje-

chały na festiwal przed jego rozpo-
częciem przemaszerowało przez
całe miasto, by spotkać się w miej-
skim parku i odegrać wspólnie
marsz pod tytułem „Pochód”.
Spośród uczestników tylko jedna
orkiestra miała dwie grupy pięknie
tańczących mażoretek. Była to
właśnie osiecka orkiestra. Nasi
muzycy wykonali półgodzinny pro-
gram, który bardzo spodobał się
mieszkańcom Krobii. Po udanym
koncercie orkiestra z Osiecznej
otrzymała od organizatorów pre-
zenty.

- Cieszę się bardzo z naszej

Orkiestra Dęta w Osiecznej prezentowała swój artystyczny
dorobek na Wielkopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Krobia
2008.

prezentacji – mówi kapelmistrz
orkiestry Dominik Schulz – zos-
tał zauważony wysoki poziom wy-
konawczy naszego zespołu, duży
udział młodzieży wśród wykonaw-
ców oraz świetnie tańczące mażo-
retki. Optymizmem napawa mnie
również doskonała atmosfera
wśród muzyków oraz tańczących
dziewcząt.

Korzystając z okazji serdecznie
zapraszamy wszystkich uczniów
szkoły podstawowej oraz gimnaz-
jum do naszej orkiestry. Nauka jest
bezpłatna a wszyscy chętni do-
staną instrumenty do ćwiczenia w
domu.

Dworekodzyskuje bask
Dworek pochodzi z końca XVIII

lub początku XIX wieku. W 1993
roku został wpisany do rejestru za-
bytków dawnego województwa
leszczyńskiego. Najprawdopodob-
niej dworek zbudowała niemiecka
rodzina Kellerów. Potem przeszedł
w ręce Roberta Lorenza z Pianowa.
Przez pewien czas mieściła się w
nim pruska Komisja Kolonizacyjna.
Od 1920 roku obiekt stał się włas-
nością Skarbu Państwa, a po woj-
nie przeszedł w ręce prywatne.

Remigiusz Napiecek pochodzi z
Leszna. Starsi mieszkańcy dosko-
nale pamiętają dziadka i ojca pana
Remigiusza, bo byli znanymi pieka-
rzami w mieście. Do ich piekiarni
przy ulicy Kościelnej przychodziło
się po świeży chleb i ciasta. On sam
wybrał zawód ekonomisty i dziś jest

adiunktem w poznańskiej uczelni.
Na jednym ze służbowych wyjaz-
dów do Belgii, poznał swoją przy-
szłą żonę. Ann pokochała Polskę,
przeprowadziła się do męża i ma
teraz dwie ojczyzny.

- Od początkumyśleliśmy o kup-
nie starego domu na wsi — mówi
Remigiusz Napiecek. — Jeździ-
liśmy poWielkopolsce i oglądaliśmy
dworki wystawione na sprzedaż. W
Popowie byliśmy kilkakrotnie. Tutaj
podobało nam się najbardziej.

Dworek jest rzeczywiście ładny.
Zbudowany na rzucie prostokąta
ma na parterze około 200 metrów
kwadratowych powierzchni. Kiedyś
w owalnej części budynku znajdo-
wała się kaplica. Do dziś w parku
stoi krzyż poświęcony przez pa-
pieża. Mieszkańcy stąd co roku roz-
poczynają drogę krzyżową. W
prawdzie wmomencie zakupu dwo-
rek był obiektem zamieszkałym,
jednak zdecydowanie wymagał

gruntownego remontu. Z perspek-
tywy dzisiejszych zmian na rynku
nieruchomości, Państwo Napiecek
mówią, że był to dla nich ostatni mo-
ment na kupno takiego domu. Dziś
niewiele pozostało obiektów, które
mają nie tylko historie, ale również
to coś – „duszę”.

- Zawsze chciałam mieszkać w
takim miejscu — dodaje pani Ann.
- Tu znaleźliśmy spokój, pełną pry-
watność, tutaj w kontakcie z przy-
rodą wychowujemy swoich synów.
Jesteśmy zwyczajnie szczęśliwi.

Ale nie było łatwo. Remont wy-
magał ogromnej pracy. Trzeba było
wymienić dach, instalację, stolarkę,
tynki, wyposażenie i wiele innych
detali. W zasadzie poza murami i
dużym kaflowym piecem wszystko

jest nowe. Nic dziwnego, że remont
trwa już 8 lat, a właściciele wiele
prac wykonują sami. Z góry założyli,
że całość robót zajmie im co naj-
mniej 10 lat i że w tym czasie nie
będą korzystać z urlopów i wypo-
czynku. Póki co plan się sprawdza,
a oni przed trzema laty wprowadzili
się do ciągle remontowanego
domu. Są wreszcie u siebie i już
pewni, że dworek odzyska dawny
blask.

A mieszkańcy Popowa Wonie-
skiego cieszą się, że z pejzażu wsi
nie zniknie 200-letni zabytek. Mało
tego, obok dworku remontowany
jest także domek gościnny, a w
parku właściciele posadzili mnóstwo
drzew. Będzie więc jak kiedyś, ład-
nie, zielono, czysto. Dworek dopi-
sze zatem do swojej historii kolejne
karty, a państwo Napiecek stworzą
tu spokojną przyszłość dla siebie i
dzieci.

Już od ośmiu lat Remigiusz i Ann Napiecek są właścicielami
dworku w Popowie Wonieskim. Cały czas go remontują i
przywracają dawną jego świetność.


