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Z wizytąu seniorów

Pan Jan Szymański poznał swoją żonę Teresę na dożynkach wGórznie.
Po dwóch latach byli już małżeństwem. Ślub wzięli 17 czerwca, a do ko-
ścioła jechali bryczkami. Pan Jan pochodzi ze Świerczyny i po ślubie za-
mieszkali z żoną własnie tu, w rodzinnym domu. Kilka lat później
wyremontowali stojący obok budynek gospodarczy i tam urządzili mieszka-
nie dla siebie. Mają trzy małe pokoiki, kuchenkę, no i oczywiście całe po-
trzebne zaplecze. Tutaj też na świat przychodziły dzieci. Pani Teresa urodziła
dwóch synów i córkę. Niestety, najmłodszy syn zmarł i to było największą
tragedią ich życia. Dziś razem z rodzicami mieszkają i syn, i córka ze swoją
dorosłą już córką. Każdy pracuje na siebie, więc kłopotu nie ma, ale jak
wszystkim nie przelewa się. Pan Jan jest murarzem i przez całe życie za-
wodowe pracował w tym fachu. Wiele lat przebywał na delegacjach poza
domem. A pani Teresa wychowywała dzieci, czasem pracowała dorywczo
w miejscowej spółdzielni.

Teraz państwo Szymańscy marzą już tylko o dobrym zdrowiu. Lubią pra-
cować w ogródku i krzątać się koło domu. Swój jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzić będą w kościele, a potem na skromnym spotkaniu
w domu.
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W szkole w Kąkolewie odbyła się XIII edycja cyklicznego kon-
kursu „Szukamy młodych talentów”. W tym roku uczniowie i nau-
czyciele postawili na sport wyznając zasadę „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Były konkurencje sportowe, quiz, wspólne śpiewa-
nie oraz malowanie na sztalugach i na ekranie komputera.
Wszystko jednak wiązało się ze sportem. Było kolorowo, wesoło
i przede wszystkim zdrowo.

Szukamy talentów

Piętnaście lat istnienia świętowała grupa piłkarzy Old Boys. Na
uroczystości do ośrodka RELAKS zostali zaproszeni wszyscy
członkowie drużyny z małżonkami oraz przedstawiciele władz
gminnych i powiatowych. Piłkarze pochwalili się swoimi osiągnię-
ciami – salę zdobiły zdjęcia i 84 puchary. Oldboye zostali uhono-
rowani okolicznościowymi medalami. A potem zgodnie z tradycją
odbyło się palenie marynarki prezesa i zabawa przy dźwiękach
muzyki.

Do tej zabawy zapraszamy na-
szych młodych czytelników. Otóż
proponujemy im, by z literek jakie
znajdują się w podanym niżej
haśle ułożyły jak najwięcej słów.
Hasło ma 31 liter, a nowe słowa
muszą być rzeczownikiem, w
pierwszym przypadku i w liczbie
pojedynczej. Kto z czytelników
prześle najwięcej nowych słów,
otrzyma nagrodę. Niespodzianki
mamy dla trzech osób.

A oto hasło: Przed nami lato i
wakacyjne przygody.

Dla ułatwienia podajemy dwa
słowa ułożone z literek hasła: dom,
mapa. Na kartki i listy ze spisem
słów czekamy aż do 15 lipca.

KONKURS

W południe 12 lipca na osieckim rynku zostanie odsłonięta tablica
pamiątkowa poświęcona Zygmuntowi Borówce. Zygmunt Borówka był
osiecznianinem, synem Leokadii Biziel Borówki i Henryka Maksymiliana
Borówki. Zginął jako młody żołnierz (strzelec 64 pp.) w kampanii wrześ-
niowej w bitwie nad Bzurą. W przyszłym roku mija 90 lat od jego naro-
dzin i 60 lat od chwili śmierci. Odsłonięcie tablicy jest inicjatywą
siostrzeńca – Lechosława Dworaka.


