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90 lat minęło

Wszystkim mieszkańcom gminy Osieczna
życzymy

ciepłych, radosnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
szczęścia w Nowym Roku.

Niech w wigilijny wieczór każdy wypatrzy
pierwszą gwiazdkę z nadzieją, że
zwiastuje mu ona samo dobro

Uroczystość została podzielona
na części. Pierwsza odbyła się, a
raczej została odprawiona w klasz-
torze ojców franciszkanów. Tam w
koncelebrze mszę za poległych
powstańców odprawił ksiądz prałat
Konrad Kaczmarek – potomek po-
wstańca on też wygłosił wzrusza-
jące kazanie. Po mszy św.
uczniowie Zespołu Szkół w Kąko-
lewie swoim występem artystycz-
nym przybliżyli czasy, w których
żony, matki, córki żegnały męż-
czyzn idących walczyć za oj-
czyznę. Przedstawienie wywołało
niejedną łzę w oku widzów tym
bardziej, że nawiązywało ściśle do
wydarzeń, które miały miejsce
właśnie tu - w naszej gminie.
Następnie zgromadzeni wyszli

z kościoła by w blasku pochodni,

W obrazowy i uroczysty sposób w naszej gminie zostałyuczczone uroczystości związane z obchodami 90-rocznicywybuchu powstania wielkopolskiego, które w Osiecznejmiało tak wielkie znaczenie.
prowadzeni przez żołnierzy przejść
na plac pod wiatraki. Tam wygło-
szono apel poległych pod pomni-
kiem powstańców delegacje
złożyły wiązanki kwiatów. Pokaz
parady konnej pokazali ułani ze
Święciechowy. Po tym uczestnicy
uroczystości zostali przewiezieni
na Plac 600-lecia. Tam w Ośrodku
Kultury można było obejrzeć wy-
stawę sprzętu żołnierskiego oraz
zdjęć związanych z powstaniem, z
Legionami Polskimi. Wystawa
przygotowana została przez kapi-
tana Marka Kędzierskiego. Podsu-
mowaniem całej uroczystości była
promocja książki Jarosława Waw-
rzyniaka „Osieczna w Powstaniu
Wielkopolskim. 1918/1919” Ci, któ-
rzy przybyli nie pożałowali, bo-
wiem mieli niepowtarzalną okazję

usłyszeć kilka słów o powstaniu z
ust potomków i krewnych po-
wstańców oraz otrzymać autograf
autora monografii.
Organizatorzy: Zespół Szkół

im. Powstańców Wielkopolskich w
Osiecznej, Zespół Szkół im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Kąko-
lewie, Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Osiecznej, Towarzy-
stwo Ziemi Osieckiej oraz Hufiec
ZHP zaprosili gości na poczęstu-
nek, a na dworze była wydawana
wojskowo-powstańcza grochówka.

Roman Lewicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Glapiak
Burmistrz
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Przyjęcia w drugą
i czwartą środę miesiąca
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O Wigiliach, które utkwiły w pa-
mięci na całe życie opowiada ksiądz
Marek Smólski – proboszcz parafii
Drzeczkowo i Józef Prałat z Kąko-
lewa.
- To był 1991 rok, drugi rok mojej

posługi kapłańskiej. Uczestniczyłem
w trzech wieczerzach wigilijnych, w
trzech różnychWigiliach – zaczynaswą opowieść ksiądz M. Smólski
– Pierwsza była w więzieniu, a wła-
ściwie w areszcie śledczym.Wspól-
nie z młodzieżą zorganizowałem tę
Wigilię dla tych, którzy od wielu lat
nie czuli już atmosfery świąt. Stara-
liśmy się o dekorację świetlicy, były
stoły nakryte białymi obrusami.
Wtedy więźniowie mieli po raz
pierwszy okazję zasiąść do stołu
razem z pracownikami aresztu. Za-
niknął gdzieś dystans między nimi.
Podzielili się opłatkiem. Wcześniej
udało mi się zdobyć listę aresztan-
tów i wspólnie z młodzieżą przygo-
towaliśmy paczki dla nich. Były to

Już wkrótce nadejdzie ten wieczór, kiedy po wypatrzeniupierwszej gwiazdki na niebie podzielimy się z bliskimi opłat-kiem a potem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. To ten mo-ment, kiedy wszystko wydaje się być przyjazne, a wszyscywokół uśmiechnięci i szczęśliwi. Ale czy jest tak zawsze, czyjest tak wszędzie? Czy pamiętamy o tych, którzy być możenigdy nie zasiądą przy naszym stole, a przecież zostawiamydla nich puste miejsce...

Opowieści wigilijne

paczki imienne. Niektórzy pierwszy
raz od lat dostali coś co było prze-
znaczone wyłącznie dla nich. Kilku
odeszło na bok. Widziałem jak po
policzkach płynęły im łzy. Byli wzru-
szeni. Pewnie przypominały im się
czasy kiedy siedzieli przy wigilijnym
stole razem z rodziną, być może był
to nawet powrót do dzieciństwa. Dla
mnie jakomłodego kapelana było to
bardzo wzruszające przeżycie. Nie-
mniej wzruszające było dla tych,
którzy choć w tym jednym dniu
mogli zapomnieć o rzeczywistości i
przeżyć Boże Narodzenie.
To była jedna z trzech Wigilii, w

których ksiądz Marek tego dnia
uczestniczył.

- Druga zorganizowana była w
jednostce wojskowej. Była o tyle
nietypowa, że była to pierwsza Wi-
gilia po tak zwanej „odwilży”.
Wcześniej księża nie odwiedzali
jednostek wojskowych. Wyraźnie
można było wyczuć zdenerwowanie
i napięcie ze strony pracowników
zawodowych. W tej jednostce od-
były się właściwie dwie Wigilie,
jedna dla tych, którzy w noc po-
przedzającą Boże Narodzenie od-
bywali wartę, druga już na
poszczególnych oddziałach. Była
wspólna modlitwa. Czytanie Pisma
Św. opłatek i wieczerza. A po niej
żołnierze zostali zaproszeni do ko-
ścioła na Pasterkę. Stali w mundu-
rach na przodzie i cały kościół
brzmiał męskimi głosami młodych
żołnierzy. Podniosła chwila.
Od tego czasu taka Wigilia od-

bywa się w jednostce wojskowej
każdego roku, ale pewnie nie jest
już tak niezwykła jak ta pierwsza.
- Trzecia wieczerza była naj-

smutniejsza z wszystkich, które
przeżyłem tego dnia.

Paradoksalnie najsmutniejsza,
choć zorganizowana dla ludzi, któ-
rzy niczemu nie zawinili, którzy mieli
rodziny i bliskich i nie mieli obo-
wiązku odbywać służby, nie zostali
skazani wyrokiem za przestępstwo.
- Do stołu wigilijnego w Domu

Pomocy Społecznej zasiedliśmy
wieczorem. Nie było uśmiechów na
twarzach, nie było szczęścia w
sercu, czuło się przerażający smu-
tek. Ci cierpiący, schorowani ludzie
ukradkiem spoglądali na zegar,
podchodzili do okien wyczekiwali na
rodziny, cały czas mając nadzieję,
że ktoś z rodziny przyjedzie, że
bliscy o nich nie zapomnieli. Czekali
do późnej nocy, ale nikt nie nadjeż-
dżał. To było bardzo przykre, na sto-
łach nie brakło jedzenia, było ciepło,
świątecznie, dookoła ozdoby, ale
zabrakło tego co najważniejsze...
Jako kapłani starliśmy się zająć ich
rozmową, by choć na chwilę zapo-
mnieli... Podobnie wyglądają Wigi-
lie organizowane dla bezdomnych,
w których organizacji biorę udział od
dwóch lat.
Zupełnie inaczej wyglądały spot-

kania przy wigilijnym stole przed kil-
kudziesięciu laty.

- Dwanaście potraw? Przed
wojną na Wigilię jadło się śledzie, a
we wojnę to już nawet śledzi nie
było – Józef Prałat wraca pamię-cią do dawnych czasów – W
domu rodzinnym było dwanaście

osób – ośmioro dzieci, rodzice, bab-
cia i jej siostra. W wojnę wysiedlili
nas. Ojciec i najstarsza siostra zos-
tali wywiezieni do lagrów, starsze
rodzeństwo było na przymusowej
pracy, a najmłodsi zostali razem z
mamą. W święta Bożego Narodze-
nia podczas wojny obowiązywała
godzina policyjna, nie można było
wychodzić z domu. Bombki na cho-
inkę pojawiły się u nas dopiero we
wojnę, wcześniej choinka była słod-
sza – wisiały na niej pierniczki, cu-
kierki, orzeszki i paliły się świeczki,
bo przecież nie było elektryczności i

lampek.
Wojna odebrała przysmaki, ale

nie zabrała tego najważniejszego.
- Jak jeszcze byliśmy w Polsce,

to przychodzili sąsiedzi przebrani za
gwiazdory. Co to była za radość –
pan Józef uśmiecha się do swoich
wspomnień – dziewczyny piszczały
i chowały się gdzie popadnie. Cho-
dziło o to, by dać porządne lanie, bo
przecież nie o prezenty. Udało się
temu, kto solidnie zmówił pacierz
Jak już taki gwiazdor coś przyniósł,
to były to najwyżej dwa pierniczki
jakiś burak, czy ziemniak. Na Pa-
sterkę nie szliśmy, bo do najbliż-
szego kościoła w Kaczkowie było
18 kilometrów, a Niemcy łapali tych,
co przyszli na modlitwę i zmuszali
do pracy. W Kąkolewie kościół za-
mknięto zaraz na początku wojny i
przerobiono namagazyn, a księdza
Czesława Obarskiego wywieziono
do Dachau. Stamtąd już nie wrócił.
Dlaczego przedstawiamy takie

historie? Być może chcemy uświa-
domić, że nie wszystkie Wigilie są
takie same, być może chcemy po-
kazać, że to co nas otacza nie jest
najważniejsze, że gonitwa po su-
permarketach za drogimi prezen-
tami, smakołykami, od których
możemy nabawić się niestrawności,
jeśli spożyjemy je w zbyt dużych ilo-
ściach nie jest sednem świąt Bo-
żego Narodzenia. Z pewnością we
wspomnieniach na dłużej pozosta-
nie szczera rozmowa przy rodzin-
nym stole, uśmiech, życzenia
płynące prosto z serca i bliskość
tych, których kochamy niż to co mo-
żemy kupić za pieniądze i czego
równie szybko możemy się pozbyć.

Amoże w przyszłym roku nie spot-
kamy się już w tym samym gronie?
Chyba nie warto odkładać niczego
na później...

ALDONAKORBIK

Korzystając z okazji ksiądzMarek Smólski życzy miesz-kańcom całej gminy i swoimparafianom, by święta były ra-dością a nowo narodzonyJezus był dla wszystkichumocnieniem i nadzieją.

Józef Prałat z żoną

Ksiądz Marek na Wigilii wjednostce wojskowej
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ZłóŜŜyczenia Agnieszka - 21 I
Imię to pocho-

dzi z greckiego i
oznacza czystą,
świętą, dziewiczą.
Agnieszkę znamy
od IV wieku i do
dziś imię to jest
bardzo popularne.
A świadczy o tym
fakt, że świętych
Agnieszek jest
ponad dwadzie-
ścia. Można do niej
mówić także czule:
Jagienko, Jagusiu,
Ago. Kobieta o tym
imieniu jest
otwarta, odważna i
niezależna. Jest
wrażliwa i wierna,
o wielkim poczuciu odpowiedzialności. Bywa wzorową
matką, dobrą nauczycielką i lekarką. Jej kolorem jest
zielony, rośliną cebula, zwierzęciem sójka, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzi
jeszcze: 28 stycznia, 28 lutego, 2, 6 i 26 marca, 20
kwietnia, 13 maja, 6 i 17 czerwca, 4, 10 i 21 września
oraz 11 i 17 listopada.
W naszej gminie mieszka aż 100 Agnieszek. Oka-

zuje się, że imię to nadawano najczęściej w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W XXI wieku w
naszej gminie urodziły się tylko trzy Agnieszki. Naj-
starszą mieszkanką gminy o tym imieniu jest pani Ag-
nieszka Glapiak z Osiecznej, która w październiku
skończyła 95 lat. Najmłodzą zaś jest dwuletnia Ag-
nieszka Stachowiak z Kąkolewa. To właśnie w tej
miejscowości mieszka najwięcej pań o tym imieniu,
bo aż 36. W Osiecznej są 22 Agnieszki, w Grodzisku
- 8, w Świerczynie 7, w Drzeczkowie i Ziemnicach po
5, w Łoniewie - 4, 3 w Wojnowicach, po 2 w Kątach,
Popowie i Kleszewie i po 1 w Miąskowie, Trzebani,
Dobramyśli i Frankowie.

Sylwester - 31 XII
Sylwester ma łaciń-

ski rodowód i dokładnie
znaczy leśny, mieszka-
jący w lesie. Imię to na
naszych ziemiach na-
dawane jest już od
średniowiecza. Najczę-
ściej nadawane jest
chłopcom urodzonym
31 grudnia. Sylwester
jest twórczy, ambitny,
wrażliwy i dość nieufny.
Do wszystkiego pod-
chodzi sceptycznie.
Żeni się wcześnie i bar-
dzo poważnie traktuje
swoje obowiązki mał-
żeńskie i ojcowskie.
Przyjaciół ma niewielu, jest samowystarczalny. Jego ko-
lorem jest zielony, rośliną platan, zwierzęciem sikorka,
liczbą dwójka, a znakiem zodiaku Rak. Obchodzi imie-
niny także : 2 stycznia i 26 listopada.
Na terenie całej naszej gminy mieszka tylko 7 Syl-

westrów, 4 z nich urodziło się w latach trzydziestych,
dwóch w latach sześćdziesiątych. Żaden nie przyszedł
na świat w ostatnim dniu roku, choć w większości są to
Sylwestrowie listopadowi i grudniowi. Najstarszy z nich
jest Sylwester Kuśnierek z Popowa, który w listopadzie
skończył 77 lat. Najmłodszym z tej nielicznej grupy jest
szesnastoletni Sylwester Stor ze Świerczyny. Najwięcej
Sylwestrów mieszka w Kąkolewie - jest ich tam 3, w
Świerczynie mieszka dwóch panów o tym imieniu, w
Osiecznej i Popowie po 1.

Agnieszka Glapiak
z Osiecznej

Sylwester Kuśnierek
z Popowa Wonieskiego

URODZILI SIĘ
16. 11. Kacper Sobkowiak, Kąty19. 11. Alicja Julia Rogalewicz, Trzebania19. 11. Dominika Wiktoria Rogalewicz, Trzebania

ZMARLI
19. 11. Gertruda Gregor (1927), Grodzisko20. 11. Marianna Helińska (1927), Osieczna05. 12. Łucja Gidaszewska (1922), Osieczna05. 12. Edmund Kokociński (1933), Grodzisko

Szkoła Świerczyna

Wyjaśnienie
W poprzednim numerze

„Przeglądu…” na str. 2 w tek-
ście o Bronisławie Kurzaw-
skim zamieściliśmy zdanie:
„Zmarł 25 października a ró-
żaniec za jego duszę Maria
Kretschmer odmawiała w zbu-
dowanej przed laty przez
zmarłego remizo-świetlicy”.
Wyjaśniamy, iż naszym za-
miarem nie było absolutnie
przypisanie zmarłemu rad-
nemu działania związanego z
zainicjowaniem budowy re-
mizo-świetlicy w Łoniewie.
Mamy świadomość tego, że
inicjatorem tego przedsięwzię-
cia przed laty był ojciec nie-
dawno zmarłego – Aleksy
Kurzawski. Bronisław Kurzaw-
ski jak wielu ludzi we wsi wło-
żył swą cegiełkę i przyczynił
się do powstania świetlicy. I
też to i tylko to mieliśmy na
myśli redagując powyżej za-
mieszczone zdanie. Za nieu-
ściślenie informacji
serdecznie przepraszamy.

30 września Zespół Prewencji
Kryminalnej Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie ogłosił konkurs
plastyczny zatytułowany "Policja".
Prace plastyczne przedstawiały
skojarzenia pierwszoklasistów,
jakie mają na temat zawodu wyko-
nywanego przez policjanta. Wy-
znacznikiem prac konkursowych
miał być wizerunek umundurowa-
nego funkcjonariusza policji. W
konkursie udział wzięło 16 szkół
podstawowych, które po we-
wnętrznych eliminacjach nadesłały
50 prac. Komisja oceniająca prace

przyznała ex aequo cztery pierw-
sze miejsca. Jednym z laureatów
został uczeń Szkoły Podstawowej
w Świerczynie Bartosz Kolańczyk.
Uczniowie klas I-III wzięli udział

w szkolnym konkursie "Brzechwa
dzieciom - dzieci Brzechwie. Orga-
nizatorka konkursu Joanna Stró-
żyńska przygotowała zestaw pytań
konkursowych, a także rekwizyty
umożliwiające identyfikację wybra-
nych wierszy autora. Celem kon-
kursu było popularyzowanie
twórczości Jana Brzechwy, rozwi-
janie zdolności recytatorskich, po-

szerzanie wiedzy, rozwijanie wy-
obraźni, mowy, myślenia, uczuć,
kształtowanie postaw i rozumie-
nia wartości uniwersalnych,
uczenie rywalizacji w przyjaznej

atmosferze.Zwycięzcy - znawcy
poezji dziecięcej: I miejsce : Michał
Konieczny - kl. I, Kamil Mróz - kl.
II, Aleksandra Chudzińska kl. III; II
miejsce: Michał Homski - kl. I, Łu-
kasz Chudziński - kl. II, Michał Otto
- kl. III; III miejsce: Patrycja Woj-
ciechowska - kl. I, Natalia Wawrzy-
niak - kl. II, Maria Chudzińska - kl.
III.
Uczniowie klasy I pod opieką

Anny Kubańdy wzięli udział w kon-
kursie plastycznym "Pieszy na dro-
dze bez chodnika". Konkurs miał
na celu promowanie wśród dzieci
bezpiecznych zachowań na chod-
nikach, ulicach i poboczach. Jury
w Terenowym Komitecie Ochrony
Praw Dziecka w Lesznie wyróżniło
prace uczniów naszej szkoły: Pat-
rycji Klimkowskiej, Michała Ko-
niecznego, Weroniki Kowalskiej,
Patrycji Wojciechowskiej.
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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo

* Ewelina Kmiecik (2ga) i Karol
Pawłowski (5a) zostali Mistrzami
Powiatu w Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych.
* W ramach realizacji projektu

„W hołdzie Powstańcom Wielko-
polskim” przeprowadzono etap
szkolny konkursu Tobie, Polsko, ta
kropla krwi wrzącej. Rywalizowało
33 gimnazjalistów i 15 uczniów
Szkoły Podstawowej. Najwięcej
punktów zdobyły: Adrianna Maty-
siak (3ga), Paulina Bąk (1gb) i
Klaudia Piskorek (2gb), które re-
prezentowały Szkołę w etapie fina-
łowym rozegranym w Poznaniu.
* Odbył się pierwszy etap We-

wnątrzszkolnego Konkursu Wie-
dzy o Patronie Szkoły.
Przeprowadzono go na poziomie
trzech grup wiekowych, startowali
wszyscy uczniowie. Trzech z każ-
dej klasy, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę punktów, reprezentować
będzie swoich kolegów w dalszej
rywalizacji. Etap kolejny wymagać
będzie od uczestników nie tylko
wiedzy o wydarzeniach z lat 1918
– 1919, o ludziach w nich uczest-
niczących. Finałowe zmagania we
wszystkich grupach wiekowych
odbędą się w styczniu, tuż przed
Świętem Patrona Szkoły.
* Rozstrzygnięty został również

wewnątrzszkolny konkurs literacki
pt. „Powstańcze listy”. Zgodnie z
regulaminem należało napisać
dwa listy z czasów Powstania
Wielkopolskiego: w imieniu pow-
stańca do żony i dzieci lub do uko-
chanej, lub do matki. Należało
również przygotować drugi list –
odpowiedź. Wpłynęło 18 prac
(czyli 36 listów). Najwyżej oce-
nione zostały listy Darii Ratajsz-
czak (3gb), Jakuba
Jędrzychowskiego (6a), Matyldy
Hołogi (6b), Joanny Kosmalskiej
(2ga), Michaliny Skorupskiej (1gb),
Agnieszki Konopki (3ga), Marii
Magdaleny Lester ( 3gb). Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymają
najwyższe oceny z języka pol-
skiego, będą też nagrody książ-
kowe.
* 19 grudnia w godzinach wie-

czornych w patio Zespołu Szkół
wystawione zostały jasełka, czyli
misterium o narodzeniu Jezusa pt.
Jest taka noc.. Przygotowali je
uczniowie Szkoły Podstawowej,
których wsparli trzecioklasiści z
Gimnazjum. Zaproszeni rodzice i
goście wysłuchali także krótkiego
koncertu kolęd i piosenek o zimie.
* Grupa 35 osób objęta opieką

Stowarzyszenia POMOC oraz
świetlicy środowiskowej otrzymała

* Pierwsze tygodnie grudnia
upłynęły w atmosferze mikołajko-
wej. Jak co roku, najmłodsze klasy
odwiedził św. Mikołaj w stroju „do-
brego biskupa” i opowiedział dzie-
ciom, skąd wzięła się tradycja
obdarowywania bliskich, znajo-
mych i biednych w dniu 6 grudnia.
* Uczniowie klas czwartych

skierowali listy do „mikołajowych
biur” w Niemczech, które wspólnie
napisali podczas lekcji języka nie-
mieckiego. Niektórzy już otrzymali
odpowiedź, inni czekają z niecier-
pliwością na kartki i bajki pióra
Weihnachtsmannʼa, który jeszcze
nigdy nas nie zawiódł i od 10 lat
cieszy uczniów dowodami swojego
istnienia.
* 4 grudnia klasy 1a i 2b obej-

rzały przedstawienie zorganizo-
wane w MOK-u w Lesznie
„Mikołajkowe przedstawienie mu-
zyczne”, które wprowadziło naj-
młodszych w atmosferę
mikołajkowej tradycji. W drodze
powrotnej dzieci zwiedziły lesz-
czyńskie schronisko dla zwierząt,
któremu podarowały ponad 50 kg
karmy, zgromadzonej podczas
ogólnoszkolnej zbiórki, a także za-
kupionej z funduszy uzyskanych
podczas kiermaszu jesiennego.
* Zakorzenione w tradycji pol-

skiej zabawy andrzejkowe odbyły
się w naszej szkole w poszczegól-
nych grupach wiekowych. Klasy 1-
3 przygotowały mini - playback -
show, w którym zaprezentowały
repertuar dziecięcy i młodzieżowy.
W klasach wróżono i kosztowano
domowe wypieki. Z podobnym roz-
machem świętowali starsi ucznio-
wie, dla których samorządy
szkolne przygotowały „Kwadran-
sowy turniej miedzowy” oraz
wspólną dyskotekę.
* O Światowym Dniu Życzliwo-

ści pamiętało szkolne radio
„Węzeł”, które przygotowało na ten
dzień emblematy z uśmiechami
rozdawane podczas wszystkich
przerw. Znaczki i plakaty miały
przypomnieć wszystkim, że życz-
liwe słowa i uprzejmość jest nam
potrzebna każdego dnia.
* Coraz bardziej popularne

Święto Pluszowego Misia obcho-
dzono po raz drugi w dniu 25 listo-
pada. Wszystkie klasy
projektowały misia na drzwiach
swoich gabinetów oraz wykony-
wały zadania językowe. Dzięki
szkolnej rozgłośni usłyszeliśmy
opowieści związane z początkiem
pluszowej zabawki, a w ramach
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
odbyło się czytanie misiowych his-
torii w szkolnej bibliotece. Naj-

świąteczne paczki. Oprócz słody-
czy i owoców były w nich warto-
ściowe książki. Upominki pod
choinkę ufundowali: Urząd MiG w
Osiecznej, Przedsiębiorstwo KAN-
BUD z Kąkolewa, Stowarzyszenie
POMOC oraz Samorząd Uczniow-
ski Zespołu Szkół w Kąkolewie.

* Uczniowie klas I – III wyjeż-
dżali do Klubu Nenufar w Kościa-
nie, aby tam spotkać się ze św.
Mikołajem i wziąć udział w licznych
atrakcyjnych świątecznych konkur-
sach i zabawach. Jedną z nich
było dekorowanie pierników (na
zdjęciu).
* Adrianna Tycner zwyciężyła

na szczeblu powiatu w konkursie
„AIDS/HIV nie zna granic” i wzięła
udział w finale w Poznaniu.
* Stowarzyszenie POMOC

zgodnie z wieloletnią tradycją wy-
dało świąteczne pocztówki zapro-
jektowane przez uczniów.
Całkowity dochód z ich sprzedaży
przeznaczony zostanie na organi-
zację półkolonii.
* W Szkole odbył się kiermasz

ozdób świątecznych i książek pod
choinkę. Część dochodu ze sprze-
daży przeznaczona zostanie na
pomoc dzieciom z Konga.
* Ośmioro uczniów reprezento-

wało Szkołę w IV Powiatowym
Konkursie Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Cantores” w Świę-
ciechowe.

Społeczność Zespołu Szkółw Kąkolewie składa redakcji iczytelnikom „Przeglądu Osiec-kiego” bardzo serdeczne, pach-nące świerkiem i piernikami,dźwięczące kolędą i skrzące sięśniegiem życzenia świąteczne –Radości, Miłości, Nadziei.

młodsi uczniowie przyodziali się w
tym dniu w stroje z emblematami
pluszaka, a także wykrawali i piekli
ciasteczka w kształcie niedźwiad-
ków, układali misie techniką or-
giami i zorganizowali wystawy
ulubionych przytulanek. Gimnazja-
liści natomiast wspólnie tworzyli
opowiadanie o bohaterze dnia.
* Zgodnie z propozycją Rady

Rodziców przy Zespole Szkół w
Osieczej trwa akcja odchudzania
szkolnych tornistrów; posiadacze
zbędnych egzemplarzy mogą
przekazać gabinetom przedmioto-
wym aktualnie obowiązujące pod-
ręczniki, z których uczniowie będą
mogli korzystać podczas lekcji.
Jednocześnie trwa zbiórka ksią-
żek, które można przekazać biblio-
tece szkolnej. W ten sposób
poszerzy się księgozbiór pod-
ręczny, który jest dostępny dla
wszystkich uczniów.
* W IX Szkolnym Konkursie Li-

terackim wyłoniono czterech zwy-
cięzców, których prace stały się
bazą scenariusza przestawienia
„Świąteczna rozróba”, które, jak co
roku, obejrzą mieszkańcy gminy
tuż przed gwiazdką. Ty razem wy-
brano prace: Karoliny Chlebowicz
(5a), Barbary Marciniak (3ga),
Klaudii Kosmalskiej (3gc) i Michała
Stępniewskiego (3gb). Wyróżnie-
nia otrzymali: Anna Sassek (3ga) i
Michał Sobański (3gb). Jak co
roku, autorzy prac zaproponowali
obsadę ról, a zabawne scenki
urozmaicają świąteczne piosenki i
kolędy, tym razem przy akompa-
niamencie muzyki „na żywo” w wy-
konaniu między innymi nauczycieli
i uczniów.
* Na wspólne kolędowanie w

dniu 26 grudnia o godzinie 15.00 w
klasztorze ojców franciszkanów
zapraszają dzieci z osieckiej
szkoły!
* 11 stycznia 2009 sztab WOŚP

omocy zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy na kolejny
wielki finał. Od godziny 14.00 bę-
dziemy wspólnie bawić się w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Osiecznej. Organizatorzy przygo-
towują atrakcje dla dzieci i doro-
słych: koncerty, aukcję, loterię oraz
sprzedaż wypieków. Zapraszamy!
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WGrodzisku stałym problemem było niszczenie nawierzchni drogi przez spływającą z pół wodę opadową. Aby
temu zapobiec na odcinku 500 metów na dwóch ulicach założono kanalizację deszczową. Na drodze gminnej
wyremontowano chodnik do Przedszkola. Przy współudziale gminy przy drodze powiatowej został zbudowany
chodnik na odcinku 437 m. Na jednej z ulic zamontowano kilka lamp. Nowy wygląd zyskały okna, drzwi i opie-
rzenie świetlicy wiejskiej, pomalowano też wnętrza kuchni.

W Kąkolewie zakończono pierwszy etap
stacji ratownictwa medycznego i toalet w św
wane zostały wnętrza Szkoły i Domu Stra
Zamontowane zostało oświetlenie uliczne
deszczową na ulicy Świerkowej. Wcześniej
cząc w ten sposób problem stałych podtopie
Kąkolewem.

Ziemnice to miejscowość, która ma znaczną część dróg o nawierzchni gruntowej. Jedną z nich jest droga na
Ustronie, którą codziennie przejeżdża autobus szkolny. Część tej drogi kiedyś pokryta została nawierzchnią as-
faltową. W tym roku na uciążliwym grząskim fragmencie 500 metrów położono trylinkę, rozwiązując probleW
Ziemnicach zbudowano półkilometrową drogę z trylinki prowadzącą na Ustronie. W tym roku pomalowano ele-
wację sklepu i remizy.

W Osiecznej od lat była nieuregulowana
nowej warstwy asfaltu, wyzanczenie miejsc
Przy przystanku autobusowym położono now
lonej, Drzeczkowskiej i Śmigielskiej. Przy u
linkę a na Szkolnej założono płytki chodniko
się nowe obiekty do zabaw. Została utwardz
i pomieszczenia Urzędu. Trwa remont Remiz
Urząd pokrył koszt wykonania nowej tablicy n
wiatrakach. Odrestaurowano pomnik żołnier

Minął już rok od czasu kiedy pisaliśmy o inwestycjach, które zostały zrealizowanena terenie naszej gminy. W tym roku również sporo udało się naprawić, wybudo-wać, czy zakupić, by mieszkańcom żyło się lepiej. Działaliśmy w prawie każdej miejs-cowości naszej gminy. Podsumujmy więc mijający rok.
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W Dobramyśli zamontowano nowy przystanek autobusowy – na

miejsce starego, który został zniszczony wskutek kolizji drogowej. Na dro-
dze łączącej Dobramyśl z Kąkolewem położono kolejną warstwę na-
wierzchni - w celu jej utwardzenia.

W Drzeczkowie Urząd współfinansował budowę chodnika na odcinku
300 metrów. W świetlicy wiejskiej został odnowiony parkiet oraz ściany w
kuchni i zapleczach gospodarczych, odnowiono też wnętrza Przedszkola.
Zakończono budowę boiska sportowego.

budowy kanalizacji sanitarnej i rozpoczęto drugi. Zakończono modernizację pod-
wietlicy wiejskiej. Urządzono dwa boiska: szkolne i LZS. Podczas wakacji odmalo-
ażaka, odnowiono też opierzenia i konstrukcje drewniane w Ośrodku Zdrowia.
na ulicy Kanałowej i Jabłonkowej. Na końcu listopada zbudowano kanalizację
400 metrów rur kanalizacji desczowej położono w ulicy Leśnej i Leszczyńskiej koń-
eń na osiedlu domków jednorodzinnych. Odnowiono pomnik pomiędzy Trzebanią a

a sprawa parkingu na Rynku. W tym roku zmieniono tę sytuację poprzez wylanie
parkingowych, posadowienie donic z kwiatami iwydzielenie zatoczki dla autobusu.
wą kostkę brukową . Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zie-
licy Drzeczkowskiej przebudowano skrzyżowanie. Na ulicy Zielonej założono try-
owe i pobudowano miejsca parkingowe dla aut. Na placu zabaw dla dzieci pojawiły
zona nowa część ulicy Kopernika. Wyremontowano mieszkanie przy ul. Kościuszki
zy Strażackiej. Założone zostało oświetlenie na ul. Norwida i przy placu kościelnym.
na pamiątkowym obelisku, sfinansował również wykonanie tablicy informacyjnej przy
rzy radzieckich na cmentarzu. W szkole podczas wakacji malowano wnętrza.

W Jeziorkach zamontowano nową wiatę przystanku autobusowego i
odmalowano salkę świetlicy.
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W Łoniewie przy współudziale gminy przy drodze powiatowej został
zbudowany chodnik, a w świetlicy pomalowano wnętrza kuchni.

W Popowie Wonieskim zakupiono bramki na boisko, w świetlicy nato-
miast przebudowany został komin i odmalowano wnęrze kuchni.

W Świerczynie w okresie wakacyjnym wyremontowany został dach na
budynku szkolnym i odmalowano wnętrza szkoły. W końcu roku zmieniono
system ogrzewania przez zbudowanie pod budynkiem Przedszkola i pod-
łączenie do budynku Szkoły kotłowni. W ten sposób drogi olej opałowy
zostanie zastąpiony ekogroszkiem. Zamontowano nowy zbiornik na ścieki
socjalno-bytowe przy świetlicy. Pracownicy urzędu remontowali kanaliza-
cję deszczową. Przeprowadzono też remont mieszkania stanowiącego
własność gminy. Nadal trwa budowa przedszkola. Na cmentarzu wyre-
montowano ponik żołnierzy, którzy walczyli za naszą ojczyznę.

W Wojnowicach przy współudziale gminy zakończono budowę chod-
nika przy drodze wojewódzkiej na odcinku 175 m. Wyremontowano też
ponad 100 metrów chodnika na drodze powiatowej przy współudziale
gminy. Wyremontowano kuchnię świetlicy wiejskiej. Pracownicy przenie-
śli również wiatę przystanku autobusowego na tę część ulicy, gdzie zbu-
dowany jest nowy chodnik.

PONADTO:
* W Witosławiu przeprowadzono cząstkowy remont sieci wodo-

ciągowej. Sfinansowano koszt podkładów geodezyjnych dla projektu
sieci wodociągowej, która zostanie pobudowana od Popowa do Wi-
tosławia.
* W Kątach zakupiono bramkę do piłki nożnej i piłochwyt, które

mają być zamontowane na boisku. Wymieniono również okno w
świetlicy.
* W Wolkowie wykonano cztery wjazdy do posesji.
* Na terenie całej gminy równano drogi, w zimie wycinano krzewy,

zostały też oznakowane posesje oddalone od zwartej zabudowy.
* Gmina miała współudział w zakupie samochodu do przewozu

dzieci niepełnosprawnych.

W Kleszczewie zbudowany został nowy chodnik, co zwiększyło bez-
pieczeństwo pieszych podążających przez wieś. Gmina udzieliła pomocy
pogorzelcom, po pożarze, który zniszczył ich mienie.
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 14 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamiesz-
kania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę -
niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało:WKRÓTCE PRZYJDZIE ZIMA. Nagrodę
niespodziankę wylosowała Daria Scholtz z Osiecznej. Gratulujemy! Nagroda do
odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 stycznia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Druga połowa grudnia będzie dla Ciebie
bardzo szczęśliwa. W święta możesz li-
czyć na prawdziwą niespodziankę, która
Cię na pewno ucieszy. Nie przesadź jed-
nak z wydatkami.Aw styczniu trochę od-
pocznij.

Byk 20.04-20.05
Te święta będą wyjątkowe. Do domu
zjadą wszyscy bliscy, a być może dawno
niewidziani członkowie rodziny. Przeży-
jesz wiele miłych chwil. Ale już w pierw-
szych dniach stycznia będzie więcej
pracy. Przygotuj się na wysiłek.

Bliźnięta 21.05-21.06
Tuż przed świętami dowiesz się o nowej
propozycji zawodowej. Przedyskutuj ją z
bliskimi. Oczekuj miłych prezentów pod
choinką i udanego Sylwestra. A w poło-
wie stycznia dobrej wiadomości.

Rak 22.06-22.07
Odłóż na później wszystkie niezałatwione
sprawy. Teraz myśl tylko o świętach i o
tym, że spotkasz się z ukochanymi. I za-
proś kogoś kto od dawna czeka na znak
od Ciebie. W styczniu zaplanuj urlop.

Lew 23.07-22.08
Masz szansę podbić czyjeś serce. Kto
wie, czy swojej wybranki nie spotkasz w
czasie świąt lub na karnawałowej zaba-
wie. Korzystaj więc z każdego zaprosze-
nia. Między świętami, a Nowym Rokiem
oczekuj pewnej ważnej przesyłki.

Panna 23.08-22.09
Wdrugi dzień świąt odwiedzą Cięmili go-
ście. Będziesz szczęśliwa. Jeszcze
przed Nowym Rokiem wyjedź na dwa,
trzy dni i oderwij się od obowiązków. W
styczniu czekają Cię nowe. Koniecznie
skontroluj zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Jest Ci smutno? Baw się przez cały kar-
nawał, a zapomnisz o złych rzeczach. A
ważne sprawy załatwiaj osobiście. W
święta złóż wizytę rodzinie, oni czekają
na to już drugi rok. Zdrowie i finanse w
normie.

Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdka sprawi Ci naprawdę wiele ra-
dości. Dostaniesz prezent, o którym ma-
rzyłeś. I spotkasz kogoś z kim łączyło Cię
uczucie przed wieloma laty. Będzie
okazja do wspomnień

Strzelec 22.11-21.12
Pamiętaj, by porządkowania i przygoto-
wania do świąt nie odkładać na ostatni ty-
dzień. Nie warto być tak bardzo
zmęczonym, kiedy siada się do wigilij-
nego stołu. A będzie w tym roku u Ciebie
sporo gości. Kup więcej prezentów.

Koziorożec 22.12-19.01
Święta będą bardzo spokojne. Ale sty-
czeń zapowiada się nerwowo, zwłaszcza
w pracy. Licz się z nadgodzinami i wyjaz-
dem służbowym. Może za to być na-
groda lub podwyżka.

Wodnik 20.01-18.02
Wświęta zapomnij o pracy i problemach.
Odpoczywaj, spotykaj się z rodziną, za-
proś przyjaciół. Gwiazdy wróżą Ci jakąś
nieoczekiwaną sytuację. Może to będzie
wygrana albo wyjazd, lub ciekawa pro-
pozycja towarzyska?

Ryby 19.02-20.03
Najbliższe dni zapowiadają się trochę
trudne. Będzie się to wiązało z wiadomo-
ściami, jakie przekażą Ci bliscy. Ale
wszystko skończy się dobrze. Przy świą-
tecznym stole wyjaśnijcie sobie nieporo-
zumienia. Dostaniesz też wspaniały
prezent.

Ład
Jednostka woj-skowa złoŜonaz kilku kompanii

Odmiana jabłek
Zepsuty serw

Półwędrownarybaśledziowata

W niej
dętka 6
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Kraj zTeheranem 3 13
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Świąteczne przepisy
(: (: HUMOR :) :)

KrzyŜówka świąteczna

Magicznebakalie

Już dziś podajemy dwa prze-pisy na wigilijne potrawy. Są takproste, że dania można zrobić wprzeddzień a potem postawić jena świątecznym stole.
Najpierw sałatka z ziemnia-ków, którą podaje się do śledzi. Do

jej przygotowania potrzeba 1 kilo-
gram ziemniaków, pół kilograma
ogórków kiszonych, 3 cebule,
szklanka majonezu, sól, pieprz.
Ziemniaki należy ugotować i pokroić
w kostkę. Dodać do nich pokrojone
w kostkę ogórki bez skórki oraz
drobno pokrojoną cebulę. Wszystko
posolić i przyprawić pieprzem.
Dodać majonez i delikatnie wymie-
szać. Sałatka powinna być pikantna

i kwaśna. Najlepiej przygotować ją
dzień przedWigilią i przechowywać
w lodówce.

Drugi przepis to pomysł nakutię z bezami. Jedna z naszych
czytelniczek zastąpiła pszenicę
bezami i stworzyła wspaniały deser.
Do jej przygotowania potrzeba: 0,5
kg maku, 0,5 kg bakalii, 0,5 szklanki
miodu. Mak zalać trzeba wrzątkiem
i zostawić na noc. Odcedzić, skrę-
cić w maszynce. Do maku dodać
bakalie, miód i lekko podgrzać. Na
dno pucharków ułożyć bezy, przy-
kryć warstwą masy makowej, znów
położyć bezy i warstwę maku. Ude-
korować bitą śmietaną.

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś? W lutym?
- To już luty? Cholera, jeszczenigdy nie wracałem tak późno zSylwestra.

* * *
WWigilię chłop jedzie furmanką, aobok biegnie pies. Ponieważ końidzie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz to bę-dziesz szedł piechotą - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby końmówił - dziwi się się chłop.
- Ja też - mówi pies.

Na świątecznym stole nie może
zabraknąć bakalii, ponieważ:
- Daktyle to symbol radości. Po-
prawiają nastrój, a daktylowy kom-
pot jest zastrzykiem energii i
znakomicie gasi pragnienie.
- Figi oznaczają zasobność, dosta-
tek i spokój. Ułatwiają trawienie.
- Mak jest prastarym symbolem
płodności. Zapewnia też kolorowe
i spokojne sny.
- Migdały są znakiem odrodzenia
życia.
- Morele przeciwdziałają zmęcze-
niu i ułatwiają trawienie.
- Sezamowe ziarenka są boską
przyprawą i zapewniają dobrobyt.
Znakomicie likwidują niestrawno-
ści.
- Rodzynki rozweselają panie, a
każdemu regulują przemianę ma-
terii.Ryby lepiejsmakują
* Przygotowując śledzie w

śmietanie, warto wiedzieć, że
śmietana będzie dużo smaczniej-
sza, jeśli doprawimy ją łyżeczką
niezbyt ostrej musztardy i ugoto-
wanym roztartym żółtkiem.
* Zdaniem smakoszy umytego

karpia należy gotować razem z
łuskami. Ponieważ dzięki nim ryba
nabiera delikatnego smaku.
* Kawałek korzenia imbiru do-

dajmy do wywaru, w którym, gotuje
się ryba zneutralizuje nieprzy-
jemny zapach rozchodzący się po
mieszkaniu.
* Ryba ładnie się zrumieni, jeśli

przed smażeniem osuszymy ją w
ściereczce.
* Filety z mrożonej ryby nie roz-

padną się, jeśli przed smażeniem
skropimy je sokiem z cytryny.
* Smażona ryba będzie smacz-

niejsza, gdy przedtem namoczymy
ją w mleku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
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W niedzielę 13 stycznia tradycyjnie już zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Choć sztab jest jeden wspólny koncert odbędze w dwóch
miejscach równocześnie. W Osiecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury, w Kąkolewie w sali Domu Strażaka. Zbiórka pieniędzy na WCZESNE
WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI ORAZ PROWADZENIE
PROGRAMÓW MEDYCZNYCH I PROGRAMU EDUKACYJNEGO FU-
NADACJI połączona z występami artystycznymi będzie trwała od rana aż
do 20, kiedy puszczona zostanie gwiazdka do nieba. Szczegółowy pro-
gram uroczystości zamieszczony zostanie na stonie www.osieczna.pl. Ar-
tyści mogą zgłaszać chęć uczestnictwa na scenie u pani Moniki
Triller-Witkowskiej.

CZEKAMY NAWAS 13 STYCZNIA!

Zagra orkiestra

Podczas ostatniej sesji radni
byli jednomyślni. Przyjęli wszystkie
opracowane uchwały, a dotyczyły
one warunków przyznawania do-
datków, nagród, świadczeń na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli i
pracowników oświaty; udzielenia
dotacji w wysokości 8 tysięcy na
remont kościoła parafialnego pod
wezwaniem Świętej Trójcy w
Osiecznej; wygaśnięcia mandatu
zmarłego radnego Bronisława Ku-
rzawskiego; przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w obrębie miejscowo-

ści Kąkolewo; udzielenia upoważ-
nienia na wydawanie decyzji w
sprawie alimentów Kierownikowi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osiecznej;
Radni przyjęli również uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w
wysokości 700 tysięcy zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na finansowanie zadania „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami etap II w miejs-
cowości Kąkolewo.
Ostatnia sesja w tym roku od-

będzie się 30 grudnia.

Radni obradowali
We Frankowie odwiedziliśmy Leokadię i Stanisława Kołodziejowie, któ-

rzy 9 grudnia obchodzili 50 rocznicę wspólnego życia. Pani Leokadia po-
chodzi z Frankowa i w tej wsi spędziła całe swoje życie. Najpierw z
rodzicami, a potem po nich prowadziła małe gospodarstwo rolne. A pan
Stanisław był telemonterem i pracował w Telekomunikacji. W jednym za-
kładzie pracował aż 42 lata. Dziś jubilaci są na emeryturach, ale jak sami
mówią pracy im nie brakuje. Państwo Kołodziejowie wychowali pięciu
synów. Dwóch założyło rodziny i wyprowadziło się do Górzna, ale trójka
została w domu. Jest więc dla kogo gotować, sprzątać, prowadzić dom.
Państwo Kołodziejowie od 40 lat mieszkają w budynku po byłej szkole,
który niedawno kupili. Tuż za ścianą mają świetlicę, jednak nie narzekają
na sąsiedztwo. Lubią młodzież, a często sami z młodymi spędzają czas.
Doczekali się przecież pięciu wnuków i dwóch prawnuków. I teraz myślą
tylko o tym, by zdrowie dopisywało, bo niestety obydwoje leczą się na
serce. My mamy nadzieję, że jeszcze długo cieszyć się będą życiem z bli-
skimi.

Zofia i Zygmunt Nowakowscy poznali się na zabawie. Pani Zofia po-
chodziła z Wolkowa, a pan Zygmunt z Kątów. Zaraz po ślubie zamieszkali
u rodziców panny młodej, ale już wkrótce przenieśli się do Drzeczkowa.
Pan Zygmunt całe życie pracował w PGR, głównie przy bydle. A pani Zofia
prowadziła dom, wychowywała dzieci i zatrudniała się sezonowo w gos-
podarstwie. Potem państwo Nowakowscy przeprowadzili się z powrotem
do Wolkowa, ale już do pegeerowskiego pałacu, na służbowe mieszkanie.
Tam przeżyli 20 lat i doczekali się emerytury. Jubilaci mają dwie córki i
syna. Wszyscy założyli już swoje rodziny i teraz często odwiedzają rodzi-
ców i dziadków. Bo państwo Nowakowscy doczekali się siedmioro wnu-
cząt i jednego prawnuka. Prawdopodobnie wszyscy przyjadą do jubilatów
na 50-lecie ich pożycia małżeńskiego, które przypada w grudniu. Ale tym
razem już do Trzebani. Pięć lat temu jubilaci kupili bowiem małe miesz-
kanie w tej wsi. Teraz są naprawdę na swoim, zajmują się domem oraz
ogrodem i marzą tylko o tym, by dopisywało im zdrowie. Amy życzymy, by
te marzenia się spełniły.

50 lat razem

Członkowie Koła Seniora "Złota jesień" z Kąkolewa spotkali się
wraz z zaproszonymi gośćmi przy wigilnym stole, by podzielić się
opłatkiem, pośpiewać wspólnie kolędy i i zjeść wieczerzę. Atmo-
sfera przy blasku świec i światełek migoczących na choince była
iście rodzinna. Seniorzy swoje podziękowania i najlepsze życze-
nia kierują do sponsorów, dzięki którym takie spotkanie jest moż-
liwe.
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W niedzielę 8 grudnia pszcze-
larze mieli swoje święto. W dniu
św. Ambrożego – ich patrona ob-
chodzili swoje dożynki.
Koło Pszczelarzy Osieczna ist-

nieje w gminie prawie pół wieku, a
ma dopiero czwartego prezesa,
bowiem pszczelarze to zwarta, so-
lidarna grupa.
Koło zostało utworzone w 1962

roku przez Józefa Jerzyka i Broni-
sława Andrzejewskiego. Pierw-
szym prezesem był Józef Jerzyk,
po nim Bronisław Andrzejewski i
Czesław Frąszczak. Od dwóch lat
Kołu prezesuje Aleksander Pła-
czek z Grodziska. Koło jest jednym
z najprężniejszych takich organi-
zacji w okolicy. Zrzesza 28 człon-
ków z całej gminy w tym trzy
kobiety. Spotkania odbywają się w
każdym miesiącu, najczęściej w
pierwszą niedzielę.

- Omawiamy na nich bieżące
sprawy, wiosną informujemy, że
pojawiają się już pierwsze kwiaty,
że pszczoły budzą się z zimowego
snu, pomagamy sobie wzajemnie.
Organizujemy też szkolenia, wy-
cieczki i spotkania opłatkowe –mówi Aleksander Płaczek –
Przynależność do Koła daje nam
możliwość pogłębiania swojej wie-
dzy i dzielenia się spostrzeże-

To jedno z najważniejszych Kół istniejących w naszej gminie. Nie ma w tym zdaniu odrobinyprzesady. Dlaczego? Bo członkowie tego koła opiekują się „świętymi robakami”, po wygi-nięciu których ludzkość może przetrwać maksymalnie pięć lat.

niami, bo pszczelarz uczy się
przez całe życie. Mamy też łatwiej-
szy i tańszy dostęp do leków i do
matek oraz możliwość uczest-
nictwa w szkoleniach i kursach.
A oprócz tych spotkań wszyst-

kich czeka praca, bo kto ma
pszczoły ten ma miód… ale sam
się nie zrobi. Praca jest właściwie
przez cały rok z wyjątkiem zim, bo
wtedy pszczoły śpią.
Wszystko zaczyna się wiosną,

kiedy pszczelarze obserwują
pierwszy oblot.
- Jak wokół ula lata dużo

pszczół, to znak, że pszczoły są
zdrowe, a jak one są zdrowe, to się
starają i pracują.
Pszczelarz zagląda wtedy do

uli dokłada ramek, by stworzonka
miały gdzie się rozmnażać, gro-
madzić jedzenie, zakłada nad-
stawki czyli miodowe magazyny.
Miodobranie trwa od wczesnej

wiosny do późnej jesieni – w za-
leżności od tego jaki miód jest pro-
dukowany i jakie są warunki
atmosferyczne.

- Najwcześniej jest miód rzepa-
kowy, bo już na przełomie maja i
czerwca, potem akacjowy – w
czerwcu, lipowy w połowie lipca i
spadziowy od końca czerwca do

sierpnia. W naszym Kole i w ogóle
w regionie najwięcej jest miodu z
akacji i rzepaku.
Istnieje jeszcze miód wielo-

kwiatowy, gryczany, i wrzosowy.
Ale to już w miejscach gdzie kwit-
nie więcej kwiatków tego typu.
Wydawać by się mogło, że ul i

pszczoły, to czysta radość. Z pew-
nością produkty pszczele – miód,
kit, propolis, wosk to samo zdro-
wie, ale pszczelarze borykają się
też z różnymi problemami.

- Najczęściej spotykaną cho-
robą wśród pszczół jest waroza,
która sieje spustoszenie, czasem
złą robotę wykonuje człowiek świa-
domie lub nieświadomie pryskając
kwitnącą roślinność na mszyce czy
inne choroby. Takie środki użyte w
środku dnia, kiedy pszczółki pra-
cują niosą tym małym stworzeniom
pewną śmierć. Zdarzały się też
przypadki wandalizmu w ulach.
W takich sytuacjach pszczela-

rze mogą na siebie liczyć, poma-
gają sobie nawzajem. Bo kiedy
wyginą pszczoły, po pięciu latach
przestanie też istnieć populacja
ludzka.- Dlaczego? Rośliny nie
będą zapylane zginie więc zdrowa
żywność. A gdy nie będzie pszczół
będzie to znak, że środowisko jest
skażone.

Każdego roku z powodu za-trucia tlenkiem węgla, potoczniezwanegoczadem, ginie kilkadzie-siąt osób. Bardzo często nie mato związku zpowstaniem pożaru,a wynika jedynie z niewłaściwejeksploatacjibudynku i znajdują-cych się w nich urządzeń i insta-lacji grzewczych.
Przepisy zobowiązują doczyszczenia kominów: 1/ cztery

razy w roku w domach opalanych
paliwem stałym (np. węglem,drew-
nem), 2/ dwa razy w roku w do-
mach opalanych paliwem ciekłym i
gazowym, 3/ co najmniej raz wmie-
siącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej od palenisk zakła-
dów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych, 4/ co najmniej
raz w roku usuwamy zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyj-
nych.

Właścicieli i zarządców bloków
mieszkalnych i domów jednoro-
dzinnych przepisy zobowiązują
również do okresowej kontroli, co-
najmniej raz w roku stanu technicz-
nego instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych.

Aby uniknąć zaczadzenia, na-leży: 1/ przeprowadzać kontrole
techniczne, w tym sprawdzanie
szczelności, 2/ przewodów komino-
wych, ich systematyczne czyszcze-
nie oraz sprawdzanie
występowania dostatecznego ciągu
powietrza, 3/ użytkować sprawne
techniczne urządzenia, w których
odbywa się proces spalania, zgod-
nie z instrukcją producenta, 4/ sto-
sować urządzenia posiadające tzw.
deklaracji zgodności, 5/ nie zakle-
jać i nie zasłaniać w inny sposób
kratek wentylacyjnych, 6/ w przy-
padku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania
wentylacji, 7/ systematycznie
sprawdzać ciąg powietrza, np. po-
przez przykładanie kartki papieru
do otworu bądź kratki wentylacyj-
nej, 8/ często wietrzyć pomieszcze-
nie, a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie rozszczelnienie okien, 9/
nie bagatelizować objawów dusz-
ności, bólów i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszołomienia,
osłabienia, przyspieszenia czynno-
ści serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegamy zatruciu
czadem.

Jak pomóc przy zatruciu? 1/
zapewnić dopływ świeżego czys-
tego powietrza (w razie potrzeby
nawet wybić szyby), 2/ jeśli jest taka
możliwość wynieść osobę poszko-
dowaną na zewnątrz, 3/ jak naj-
szybciej podać tlen, 4/ jeżeli osoba
poszkodowana nie oddycha, ma
zatrzymaną akcję serca, należy na-
tychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie i masaż serca, 5/
wezwać służby ratownicze.

Groźny czad



[ 12 ] PRZEGLĄD OSIECKI
Jak to z miesiącami było

Jedne są z nami od wieków, inne
niegdyś nosiły zupełnie inne miano.
Rodzime nazwy miesięcy pozwalają
nam odgadnąć sytuację panującą
kiedyś na naszych ziemiach, poka-
zują jakie skojarzenia mieli nasi
przodkowie.

Nazwy te są wyjątkowe i niepo-
wtarzalne. Niektóre dają się łatwo
zinterpretować, innym trudniej jest
przypisać znaczenie. Miesiące swoje
imiona zawdzięczają w większości
zjawiskom przyrody lub pracom rol-
niczym. Dziś każdy miesiąc ma
swoją jedną, niezmienną nazwę, kie-
dyś miewał ich kilka. Z czasem jedne
nazwy wyszły z użycia, inne zmieniły
„właścicieli”.

Pierwszy miesiąc nosił nazwę le-
dzień – od lodu. Inną nazwą jest sty-czeń lub tyczeń,
najprawdopodobniej od tyk. Z pew-
nością miano nie pochodzi od „sty-
kania się” starego roku z nowym, bo
ta tradycja jest znacznie późniejsza
niż nazwa, która pochodzi jeszcze z
epoki pogańskiej.

Drugi miesiąc nazywano sieczeń
od zimna, które siecze, albo strąpacz
– od strzępienia dróg. Inną nazwą,
która pozostała do dziś jest luty to
znaczy srogi.

Marzec miał i ma miano obcego
pochodzenia.

Miesiąc czwarty ma łatwo wytłu-
maczalną nazwę kwiecień - od
kwiatów, zamiennie stosowaną z
mianem łżykwiat.

Maj podobnie jak marzec jest

Stary rok zbliża się ku końcowi. Wkrótce na nowo zaczniemyodliczanie miesięcy. Skąd się wzięły ich nazwy? Niektóre sąoczywiste, inne już nie.

nazwą obcą, zapożyczoną.
Dzisiejszy czerwiec to dawniej-

szy czyrwień lub czyrwiec, od okre-
ślenia owada, którego poczwarki
zbierano i suszono o tej porze roku,
by uzyskać z nich purpurowy barw-
nik. Inaczej na czerwiec mówiono
zok – było to przezwisko konika pol-
nego.

Siódmy miesiąc to niegdyś lipień
lub lipiec, nazwa związana z kwit-

nieniem lip. Miano sirpień letni mie-
siąc zawdzięczał sierpom żniwnym.
Inną nazwą tego miesiąca było
słowo czyrwień, które określało też
wcześniej wspomniany czerwiec.

Wrzesień prócz nazwy, która za-
chowała się w niezmienionej postaci,
a pochodzi od wrzosu nosił jeszcze
miano październik od paździerzy, od
której uwalniano len, czy pajęcznik
od pajęczyny babiego lata.

Miesiąc dziesiąty był nazywanypaździerzeń albo listopad.
Jedenasty w kolejności miesiąc

„pożyczał” nazwy od swoich sąsia-
dów i określano go mianami: listo-pad, pajęcznik, październik,
wrzesień oraz grudzień od grudy, w
którą mróz zamieniał ziemię.

Grudzień oprócz dzisiejszej
nazwy określany był niejasnym sło-
wem prosień.

Wigilijny savoir-vivre
- W czasie kolacji wyłączamy

telewizor, aby nie przeszkadzał w
rozmowach.
- Nie podejmujemy przy stole

niemiłych tematów.
- Jeśli składamy życzenia przez

telefon, robimy to tylko po połu-
dniu, nie wieczorem.
- Próbujemy każdej potrawy i

chwalimy te zrobione przez innych.

- Jesteśmy odświętnie ubrani.
- Jeśli przyjmujemy gości,

każdy powinien dostać podarunek,
choćby drobiazg.
- Rozpakowując upominki pa-

miętajmy, by okazać swoją radość.
- Gdy jesteśmy gośćmi, zapro-

ponujmy gospodarzom pomoc, na
przykład w sprzątaniu ze stołu.

Pierwszą kartkę z życzeniami z
okazji Bożego Narodzenia wysłał
w 1842 roku 16-latek z Londynu
Wiliam Maw Egley. W następnym
roku w Wielkiej Brytanii pojawiły
się kartki zrobione na prywatne za-
mówienie dyrektora Muzeum Wik-
torii i Alberta w Londynie.
Natomiast w Ameryce świąteczne
kartki w 1875 roku wprowadził na
rynek urodzony we Wrocławiu Lois
Prang. On też, jako pierwszy,
umieścił na nich wzory bożonaro-
dzeniowe i zorganizował konkurs
na najpiękniejsze kartki świą-
teczne. Zwyczaj wysyłania życzeń
na specjalnych kartonikach upo-
wszechnił się w świecie dopiero na
początku XX wieku. Do Polski do-
tarł pod koniec XIX wieku. Dziś co
roku przekazuje się kilka milionów
takich przesyłek.

Od kiedykartki?

Zimowa kołówka
Tę zabawę proponujemy nieco

starszym dzieciom. Z liter rozrzu-
conych wokół bombki ułożyć
trzeba hasło składające się z
trzech słów. Pierwszą literą roz-
wiązania jest duże "C". Następne
litery słowa odnajdujemy przeska-
kując zawsze taką samą ilość kra-
tek. Aby uzyskać całe hasło
kołówkę okrążyć trzeba cztery
razy. Spośród prawidłowych odpo-
wiedzi wylosujemy nagrodę nie-
spodziankę dla jednego z
nadawców.

DrzewkoŜycia

* Ludzie urodzeni w święta to
zwykle osoby pełne optymizmu,
takie, co wierzą w swoją szczę-
śliwą gwiazdę. W dzieciństwie by-
wają niesforne, mają mnóstwo
pomysłów, czasem trudno za nimi
nadążyć. Szybko zyskują przyja-
ciół, ale też łatwo je zranić. Są
wrażliwe i źle znoszą krytykę.

* Tradycja strojenia choinek
bombkami nie jest zbyt długa.
Okazuje się, że ten pomysł przy-
wędrował do nas z Niemiec i to do-
piero w XIX wieku. Pierwszą
bombkę wyprodukowano w hucie
szkła w Lauchen. Firma znajdo-
wała się na skraju bankructwa i
właśnie wtedy wymyślli produkcję
"baniek" z cieniutkiego szkła.
Bombki przyjęły się natychmiast i,
jak nietrudno się domyślić, urato-
wały hutę.

Ciekawe

Trudno sobie wyobrazićBoże Narodzenie bez choinki.Wydaje na nam się, że była znami zawsze, a przecież tak niejest. Jako obyczaj chrześcijań-ski przywędrowała do nas z Al-zacji w drugiej połowie XVIIIwieku, a na Podkarpcie dopieropo II wojnie światowej.
Bożonarodzeniowe drzewko

ma pogański rodowód sięgający II
wieku naszej ery. Wówczas to są-
dzono, że siły natury przechodzą z
jednej istoty na drugą, a dotykając
drzewka, człowiek odpędza złe
moce, przyciągając płodność i do-
brobyt. W polskiej mowie nazy-
wano ją wiechą, jeglijką,
pobłażniczką, co zawsze ozna-
czało wierzchołek sosny uwie-
szony nad sufitem. Takie gałązki
wieszano w domu, ale też w obo-
rach i stajniach.
Kościół nie od razu zaakcepto-

wał ten niechrześcijański obyczaj.
Okazało się jednak, że magia tego
drzewka jest tak wielka, że nie
można było z nią walczyć. Osta-
tecznie choinka stała się symbo-
lem biblijnego drzewa wiadomości
złego i dobrego, a jej zieloność -
nadzieją nieba. Kolorowe łańcuchy
na choince symbolizują węża ku-
szącego Ewę swym blaskiem. Jab-
łuszka są rajskimi owocami, a
gwiazdka na czubku drzewka -
Gwiazdą Betlejemską. Orzechy
symbolizują wciąż odradzającą się
miłość, a pierniki jadło codzienne.
Choinkę ubrać trzeba w dzień

wigilijny po zachodzie słońca. Tak
by gotowa była, kiedy na niebie za-
błyśnie pierwsza gwiazdka, a cała
rodzina zasiądzie do stołu.


