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Relikwie u Elżbietanek
Elżbietanki są obecne w naszej

gminie już od ponad stu lat. Przez
niemal wiek dbały o opiekę me-
dyczną mieszkańców miasta, opie-
kowały się najmłodszymi i
poszkodowanymi przez los.

W listopadzie minie dokładnie
108 lat od kiedy pierwsze siostry
przybyły do ufundowanego przez
Hansa Haschego z Jeziorek, spe-
cjalnie dla elżbietanek zbudowa-
nego, domu przy ul. Kościuszki. W
listopadzie również wspominają
swoją założycielkę, której relikwie
od zeszłego roku są w Osiecznej.

Jednak najpierw o osieckich
siostrach.

Elżbietanki w naszym mias-
teczku od samego początku zaj-
mowały się pracą wśród chorych i
biednych. Od 1904 roku w rozbu-
dowanym i powiększonym domu
zaczęły prowadzić zakład wycho-
wawczy dla dziewcząt upośledzo-
nych umysłowo oraz przedszkole
dla zdrowych dzieci. Swoją opieką
otaczały też kościół parafialny. W
czasie drugiej wojny światowej
władze okupacyjne wywiozły wy-
chowanki a siostry zostały wypę-
dzone z domu, który przeznaczono
dla Hitler-Jugend.

Zaraz po wojnie siostry, które
wróciły do Osiecznej otwarły
przedszkole, które prowadziły do
1961 roku. Od 1947 roku w domu
elżbietanek działał też Ośrodek
Zdrowia, który początkowo był Sta-
cją Opieki nad Matką i Dzieckiem.
Działał, bo już wkrótce, a dokład-
nie w listopadzie, opieka me-
dyczna przeniesie się do nowego
lokum. Co się stanie z opuszczo-
nymi pomieszczeniami, jeszcze
nie wiadomo, być może zostaną
wykorzystane pod działalność kul-
turalną, albo zostanie tam zało-
żona stołówka lub dom opieki.
Czas pokaże.

Niegdyś u sióstr mieściła się
Izba Chorych i Łazienki Miejskie.
Elżbietanki pracowały w Ośrodku
Zdrowia i odwiedzały chorych w
domach. Od lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku zajmują się też
katechizacją w szkołach i przed-
szkolach. Przez te wszystkie lata
niosły ludziom pomoc. Dziś często
same jej potrzebują, bo wśród nich
są siostry starsze, schorowane.
Dla nich największą radością jest,
kiedy ktoś je odwiedzi, porozma-
wia, pomodli się wspólnie na po-
rannej mszy, która jest odprawiana
w kaplicy każdego dnia.

Na takie odwiedziny czekają w
szczególnym dla nich dniu – 14 lis-
topada. Wtedy to o godzinie 7.00

Kiedy chce się opowiedzieć tę historię to właściwie nie wiadomo od czego zacząć, bo temat
jest wielowątkowy, jak wielowątkowa jest działalność sióstr elżbietanek.

zostanie odprawiona msza w za-
konnej kaplicy w intencji błogosła-
wionej Marii Merkert – założycielki
Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
Maria Luiza Merkert urodziła się w
1817 roku w Nysie. Razem ze swą
rodzoną siostrą – Matyldą po
śmierci rodziców sprzedały mają-
tek i poświęciły się niesieniu po-
mocy opuszczonym, chorym i
bezdomnym. Po kilkunastu latach
założyły Stowarzyszenie św. Elż-
biety dla pielęgnacji opuszczonych
chorych. Maria Merkert została wy-
brana siostrą generalną tego sto-
warzyszenia. W swoim rodzinnym
mieście Nysa złożyła śluby za-
konne, tam zbudowała dom ma-
cierzysty, pod jej kierownictwem

powstało 90 domów zakonnych,
12 szpitali oraz domy opieki.
Zmarła 14 listopada 1872 roku w
opinii świętości. W 2004 roku Jan
Paweł II zatwierdził heroiczność
cnót siostry Marii, 30 września
ubiegłego roku w Nysie odbyła się
uroczystość beatyfikacyjna. W tej
uroczystości uczestniczyły siostry
elżbietanki z Osiecznej. Kilkana-
ście dni później siostry otrzymały
relikwie swojej założycielki. Mają
jeden z piękniejszych relikwiarzy
ufundowanych przez rodzinę Kos-
mowskich. Kto chciałby go zoba-
czyć powinien odwiedzić kaplicę
sióstr.

ALDONA KORBIK

Rolnicy poszkodowani przez
tegoroczną suszę, którzy w wy-
znaczonym terminie złożyli wnioski
i którzy spełniają następujące wa-
runki: co najmniej jedna osoba w
tej rodzinie jest rolnikiem, w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, szkody spo-
wodowane przez suszę zostały
oszacowane przez komisję powo-
łaną przez wojewodę, szkody w
uprawach rolnych spowodowane
przez suszę wynoszą średnio po-
wyżej 30% w gospodarstwie rol-
nym otrzymają rekompensatę strat
w postaci pomocy materialnej.
Pomoc w wysokości 500 zł otrzy-
mają rodziny rolnicze prowadzące
gospodarstwo rolne o powierzchni
do 5 ha użytków rolnych, a 1000 zł
rodziny rolnicze prowadzące gos-
podarstwo rolne o powierzchni po-
wyżej 5 ha użytków rolnych.
Poszkodowani rolnicy mogą też
ubiegać się o niskooprocentowane
kredyty na wznowienie produkcji.
Należy w tym celu pobrać w banku
wniosek o przyznanie kredytu, wy-
pełnić go i przynieść do Urzędu
Miasta i Gminy. Poszkodowani
mogą się ubiegać o umorzenie
bądź rozłożenie na dogodne raty
składek płaconych w Kasie Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-
nego. Jednym z warunków jest
pobranie potwierdzonego za zgod-
ność odpisu z oryginałem proto-
kołu z wyszacowania strat w
gospodarstwie znajdującego się w
urzędzie i dostarczenie go do
KRUS.

Dobrewiadomościdla rolników

* W Kąkolewie, w nocy 10 paź-
dziernika spalił się magazyn wy-
twórni świec. Pożar najwcześniej
zauważyli mieszkańcy Trzebani.
Strażacy z Leszna i Osiecznej ura-
towali jeden z budynków, drugi nie-
stety spłonął. Spaliło się 30 ton
parafiny oraz maszyny i meble.
Straty oblicza się na około 120 ty-
sięcy złotych. Pożar prawdopo-
dobnie powstał od zaprószenia
ognia.

* Na drodze Osieczna — Lipno
kierujący jelczem wpadł w poślizg i
wjechał do rowu. Kierowca zakli-
nował się między kabiną, a rowem.
Akcja wyciągania i reanimowania
mężczyzny trwała prawie pół go-
dziny. 53-letni mężczyzna w cięż-
kim stanie trafił do szpitala. Jelcza
z rowu wydobywała fadroma.
Część mieszkańców miasta nie
miała tego dnia prądu, bo wóz
uszkodził skrzynkę energetyczną.

Zanotowano

Siostra Maria Merkert


