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Urszula i Kazimierz Wojdowscy z Osiecznej poznali się na zaba-
wie w Jeziorkach. Pan Kazimierz mieszkał tam wtedy z rodzicami,
a pani Urszula tuż obok, na dzisiejszej ulicy Jeziorkowskiej. Wów-
czas byli bardzo młodzi więc minęło kilka lat zanim tak naprawdę
się poznali i pokochali. Ślub cywilny wzięli we wrześniu 1960 roku,
a kościelny miesiąc później. Teraz obchodzą 50 lat wspólnego
życia.
Pan Kazimierz z zawodu jest elektrykiem. Przez kilka pierwszych
lat pracował w poznańskim zakładzie energetycznym. Jeździł po
województwie zakładać linie wysokiego napięcia. Potem na całe
27 lat zatrudnił się w Metalplaście w Lesznie. Był mistrzem na wy-
dziale chemicznym. A na końcu prowadził z żoną własne gospo-
darstwo - hodowali pieczarki. A pani Urszula zdobyła zawód
tkaczki i zaraz po szkole pracowała w Kamiennej Górze. Ale wró-
ciła do domu, wyszła za mąż i zajęła się rodziną.Wtedy pani
Urszula opiekowała się również mamą, przez osiem lat pracowała
jeszcze w Metalplaście, no i razem z mężem przy pieczarkach.
Państwo Wojdowscy mają dwoje dzieci, syna i córkę. Dziś cieszą
się też trójką wnucząt. Wspólnie napracowali się przez całe swoje
życie. Ale nie narzekają. Mieszkają w rodzinnym domu pani
Urszuli. Rozbudowali go i zostali tu z córką, zięciem i wnuczką.
Pani Urszula prowadzi dom, gotuje, pierze, sprząta. A pan Kazi-
mierz robi zakupy, pracuje w ogrodzie, chętnie jeździ rowerem.
Jeszcze teraz bierze udział we wszystkich rowerowych rajdach w
powiecie.
Jubilaci marzą tylko o tym, by zdrowie im dopisało. Chcieliby do-
czekać prawnuków oraz uczestniczyć we wszystkich radosnych
chwilach swoich najbliższych. A dzieci i wnuki są pewni, że dziad-
kowie doczekają kolejnych jubileuszy. Tego życzyć im będą na ro-
dzinnej uroczystości w październiku. A my do tych życzeń
szczerze się przyłączamy.

Z wizytąu seniorów
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DRUK: Transmar Leszno

Tradycją stała się już organizacja maratonów rowerowych MTB
na terenie gminy Osieczna. W tym roku impreza sportowa cie-
szyła się dużą popularnością. Na starcie pojawiły się setki doro-
słych ale też dzieci. Wszystkie dzieci, które dotarły na metę
otrzymały medale. Pierwsza dystans 36 kilometrów pokonała Pat-
rycja Petroczko ze Śremu. W męskim gronie triumfował student
AWF z Nowej Soli, Rafał Drozdek. Dystans 72 kilometrów poko-
nał jako pierwszy Marek Konwa.

W ostatni weekend sierpnia w Kąkolewie zorganizowany został festyn
sportowo-pożarniczy. Inicjatorem imprezy była miejscowa jednostka straży
pożarnej. Jej przedstawiciele zwrócili się o pomoc do burmistrza Stani-
sława Glapiaka, który wsparł finansowo tę imprezę. Dzięki temu w nie-
dzielę 29 sierpnia na boisko w Kąkolewie przybyły drużyny małych piłkarzy
oraz ich kibice. Były też zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, a wie-
czorem zabawa taneczna. W ten sposób mieszkańcy Kąkolewa pożeg-
nali wakacje. Wyniki rozgrywek piłkarskich: I miejsce - Kąkoprawo,
II miejsce - Świerczyna 1, III miejsce - Grodzisko, IV miejsce - Kąkolewo,
V miejsce - Świerczyna 2, VI miejsce - Ziemnice.

W Kąkolewie


