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Z wizytą u seniorów

Pani Stefania pochodzi z gminy
Poniec, ale już jako dziewczynka
przyjechała z bliskimi do Dobra-
myśli. Rodzice zajęli mały, gliniany
domek i gospodarowali na 5 hek-
tarach ziemi. Zarówno ona, jak i jej
dwaj bracia pomagali w gospodar-
stwie. A pan Stanisław urodził się
w Kąkolewie. Do Dobramyśli przy-
jechał, aby pomóc ciociom, które
same uprawiały ziemię. Miał wtedy
16 lat i pomagał przez prawie

cztery lata. Ale i później przyjeż-
dżał do tej wsi. Tu poznał swoją
przyszłą żonę. 

Już wtedy pan Stanisław zdo-
był zawód. Był murarzem-tynka-
rzem. Pracował w Leszczyńskim
Przedsiębiorstwie Budowlanym.
Firma przez lata zmieniała nazwy,
ale pan Stanisław był w niej za-
wsze. W jednej firmie przepraco-
wał 37 lat. Zapytany o to jakie
stawiał domy, mówi że są ich setki.

Stefania i Stanisław Wierzbińscy z Dobramyśli będą obcho-
dzić 50. rocznicę wspólnego życia w październiku. Wtedy
wzięli ślub cywilny, a kilkanaście dni później powiedzieli
sobie sakramentalne „tak” w kościele w Kąkolewie. Pani Ste-
fania ma 74 lata, a jej mąż 79 lat. Od ponad 20 lat są na eme-
ryturze. 

Popadłeś w długi? Pomagamy. 
Kredyty hipoteczne 

z zajęciem komorniczym. 
tel. 692 232 139

Muzeum czynne jest  cały rok,
a zwiedzać je mogą osoby indywi-
dualne i grupy zorganizowane. W
okresie letnim muzeum czynne bę-
dzie codziennie w godzinach po-
południowych, a po sezonie
można będzie zwiedzać obiekty po
uprzednim kontakcie telefonicz-
nym – nr telefonu: 601 56 70 32.

A co oferuje muzeum?
W pierwszym wiatraku o imie-

niu Franciszek jest stała ekspozy-
cja poświęcona dawnemu
rolnictwu – to jest dawne sprzęty
gospodarstwa domowego z prze-
łomu XVII/XIX wieku. W drugim
wiatraku o imieniu Józef Adam
można zobaczyć jak wyglądało
dawne młynarstwo wietrzne, jest
tam pełne wyposażenie wiatraka,
z czasów kiedy jeszcze pracował,
są więc wszystkie narzędzia, a
także worki ze zbożem.

Obiekt socjalny na terenie mu-
zeum spełnia funkcję sali wykłado-
wej, gdzie będą prowadzone lekcje

historii dla zorganizowanych grup
dzieci i młodzieży. Tam też będzie
można odpocząć, czy  napić się
kawy lub herbaty.

- Nasze muzeum dopiero za-
czyna funkcjonować, a praca w
nim nabiera kształtów. Chcemy się
jednak rozwijać i poszerzać ofertę
dla turystów. Być może w przy-
szłości uda nam się sprowadzić
domek młynarza, który będzie słu-
żył wystawom czasowym. Jest też
zamysł postawienia młyna wod-
nego – mówi Jarosław Jankow-
ski.

Każdy kto odwiedzi muzeum
będzie mógł nabyć na miejscu ma-
teriały promocyjne i pamiątki.

Ci, którzy przybyli na festyn
„Pożegnanie Lata” mogli zobaczyć
jak muzeum funkcjonuje. O tym co
się w wiatrakach dzieje i jakie
zmiany następują, będziemy na-
szych czytelników na bieżąco in-
formować.

W Osiecznejotwarto muzeum
W Osiecznej powstało Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa. Ofi-

cjalnie rozpoczęło swą działalność 20 września 2012 r. Mieści
się w zabytkowych wiatrakach, a kustoszem jest Jarosław
Jankowski, którego w obowiązkach często wyręcza syn
Marek.

Po wakacjach, 20 września w
Urzędzie Miasta i Gminy odbyła
się XVIII sesja Rady Miejskiej w
Osiecznej. Radni wysłuchali infor-
macji na temat działalności mię-
dzysesyjnej przewodniczącego
Rady, komisji Rady oraz burmist-
rza, a także na temat przebiegu
wykonania budżetu miasta i gminy
Osieczna za I półrocze 2012 roku i
kształtowania się wieloletniej pro-
gnozy finansowej Miasta i Gminy
Osieczna. Zapoznali się  też z in-
formacją z przebiegu działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Osiecznej Biblioteki Pub-
licznej Miasta i Gminy Osieczna.
Następnie radni podjęli szereg
uchwał. Pierwszą był dokument w
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy
Osieczna dla fragmentu miejsco-

wości Osieczna i Kąkolewo, drugą
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna. Kolejne
pięć uchwał dotyczyło wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w
drodze darowizny. Sprawa dotyczy
nieruchomości położonych w
Osiecznej i Kąkolewie.

Kolejną decyzją było podjęcie
uchwały w sprawie zasad udziela-
nia dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków. O dotacje
można ubiegać  się  przez cały rok
i otrzymać nawet 100% dofinanso-
wania. Radni podjęli też uchwałę
zmieniającą zapisy w Statucie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Osiecznej. Kolejne uchwały
dotyczyły powołania doraźnej ko-
misji, zatwierdzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2012 rok
oraz wieloletniej prognozy finanso-
wej miasta i gminy Osieczna na
lata 2012-2023.

Na sesji

Doskonale pamięta swoją pierw-
szą pracę na budowie GS w Lip-
nie, gdzie nie było prądu i gdzie
beton robili ręcznie. A potem całą
ekipą stawiali bloki na leszczyń-
skich osiedlach, kilka szkół, wy-
jeżdżali też na budowy do
Katowic. Mówi, że lubił swoją
pracę. 

Ale w domu zawsze była zie-
mia i małe gospodarstwo. Zaraz
po ślubie młodzi zamieszkali u ro-
dziców pani Stefanii. Trzeba było
uprawiać pole; hodowali też konie,
krowy, świnie. Jak to na wsi. Rów-
nocześnie budowali swój dom.
Przenieśli się do niego w 1972
roku - razem z rodzicami i już jed-
nym swoim synem. W nowym
domu urodził się drugi syn. Pani
Stefania miała więc pełne ręce ro-
boty. Wychowywała dzieci, praco-
wała w gospodarstwie, prowadziła
dom. A mąż oczywiście pomagał,
jeśli akurat nie był w delegacjach. 

Dziś jubilaci mieszkają ze star-
szym synem, synową i dwójką
wnucząt. Gospodarstwo przepisali
młodym, choć oczywiście ciągle
jeszcze pomagają. Pan Stanisław
wykonuje lżejsze prace i dogląda
wszystkiego, a pani Stefania lubi
pracować w ogródku, robić za-
prawy, krzątać się w kuchni. Mówi,
że większość robi już teraz sy-
nowa i wnuczka, ale dom prowa-
dzą wspólnie. Dobrze, że zdrowie
pozwala im być samodzielnym,
choć przecież wiedzą, że na
opiekę zawsze mogą liczyć. 

Jubilaci doczekali się piątki
wnucząt. Drugi syn mieszka z ro-
dziną w Kąkolewie, więc wszyscy
często wpadają do Dobramyśli.
Na pewno pamiętać będą o zło-
tych godach rodziców i dziadków.
A czego im życzą? Wyłącznie
zdrowia. No i stu lat, a może i wię-
cej.


