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Edwina Maćkowiaka znali we
wsi wszyscy. Tutaj się urodził,
skończył szkołę podstawową i stąd
z rodzicami wysiedlony został do
Niemiec. Wrócił po wojnie, mając
23 lata. Odtąd już nigdy nie opuścił
PopowaWonieskiego na dłużej. W
rodzinnej wsi założył rodzinę i wy-
chował trzech synów i córkę. Cały
czas pracował w gospodarstwie,
najpierw z mamą i bratem, a
potem na swoim. Zaczynał od
uprawy 10 hektarów, a po latach
miał ich już 23. Kiedy odchodził na
zawsze syn Romuald gospodaro-
wał na 40 hektarach. Taki rozwój
gospodarstwa bardzo go cieszył.
Edwin Maćkowiak znany był z

tego, że przez całe swoje życie za-
biegał o unowocześnienie wsi.
Między innymi dlatego z grupą
miejscowych rolników założył
Kółko Rolnicze i starał się, by do
Popowa sprowadzać jak najwięcej
rolniczych maszyn. Przez 26 lat
pracował jako dyspozytor maszyn,
najpierw w Kółku Rolniczym, a
potem w SKR. Sprawy rolników
były mu więc naprawdę bliskie.
O panu Edwinie mówiło się, że

kochał pracę społeczną. Był ławni-
kiem Kolegium Orzekającego, na-
leżał do Związku Plantatorów
Buraków Cukrowych, udzielał się
w Banku Spółdzielczym, był człon-
kiem chłopskiej partii ZSL, a potem
PSL. Nade wszystko jednak był
wszędzie tam, gdzie coś działo się
we wsi. Uczestniczył więc w budo-
wie remizy strażackiej, urządzaniu
kaplicy, naprawie dróg. Wspierał
też żonę w jej działaniu samorzą-
dowym.
Rodzina wie, że tato i dziadek

Edwin był pracowitym człowie-

W środę, 8 kwietnia, na cmentarzu w Wonieściu pożegnanoEdwina Maćkowiaka z PopowaWonieskiego. W ostatniej dro-dze towarzyszyła mu rodzina, sąsiedzi, przedstawiciele władzgminy i wielu przyjaciół — strażaków. Miał 85 lat.

PoŜegnanie

kiem. W szacunku do pracy wy-
chował też swoje dzieci i te warto-
ści przekazywał wnukom i
prawnukom. A miał dwanaście
wnucząt i trzech prawnuków.
Wszyscy pożegnali go w wielkim
smutku i żalu.
Edwinowi Maćkowiakowi w

ostatniej drodze towarzyszyli stra-
żacy. To oni złożyli ciało zasłużo-
nego kolegi do grobu. Bo Edwin
Maćkowiak strażakiem był za-
wsze. Wstąpił do OSP w 1948
roku i przez całe dziesięciolecia
pomagał ratować życie i dobytek
potrzebującym ludziom. Sam peł-
nił funkcję naczelnika OSP, a w
ostatnich latach honorowego
członka Zarządu. Za tę pracę
otrzymał wiele strażackich wyróż-
nień i odznaczeń, w tym ten naj-
cenniejszy — złoty medal „Za
zasługi dla pożarnictwa”.
Edwin Maćkowiak odszedł

nagle, po krótkiej chorobie. Pamię-
tać go będą wszyscy.

W dniu, w którym nasi czytel-
nicy otrzymują do rąk gazetę – 30
kwietnia radni Rady Miejskiej ob-
radują na XXVI sesji. Planem tego
posiedzenia jest podjęcie uchwały
absolutoryjnej oraz podjęcie
uchwał w sprawie sprawozdania fi-
nansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Osiecznej za rok
2008 i Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Osiecznej za rok 2008.
Radni podejmują uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osieczna,
udzielenia dotacji na roboty bu-

dowlane - renowację tynków ele-
wacji frontowej kościoła klasztor-
nego i klasztoru Zakonu Braci
Mniejszych w Osiecznej, zmiany
składu osobowego komisji Rady
Miejskiej w Osiecznej, zmiany
uchwały w sprawie zaciągnięcia w
2009 roku pożyczek z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na
finansowanie zadania pn.: „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami etap III
w miejscowości Kąkolewo”, zmian
w uchwale budżetowej na 2009
rok.

Sesja trwa

Po raz kolejny w naszej gminie
organizowana jest bezpłatna
zbiórka sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Dzięki temu nie-
odpłatnie można się pozbyć sta-
rych zużytych lodówek, pralek,
kuchenek elektrycznych, odkurza-
czy, żelazek, telewizorów, odbior-
ników radiowych, komputerów,
różnego rodzaju narzędzi elek-
trycznych, zużytych źródeł światła
itp. Należy jednak zwrócić uwagę
na to, że sprzęt z wymontowanymi
akumulatorami, silnikami, agrega-
tami czy podstawowymi podzes-
połami elektronicznymi nie
kwalifikuje się jako sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny i nie będzie
odbierany.Zbiórkę zaplanowano na so-botę 9 maja. Zużyty sprzęt na-leży dostarczyć do godziny9.00 na poniżej podanemiejsca:Dobramyśl pobocze drogi
przy posesji nr 3a (dom sołtysa),Drzeczkowo pobocze drogi przy
posesji nr 19 (dom sołtysa),Frankowo przy świetlicy wiej-
skiej, Grodzisko przy świetlicy
wiejskiej, Kleszczewo przy
świetlicy wiejskiej (boisko do ko-
szykówki), Miąskowo pobocze
drogi przy posesji nr 2, Kąko-

lewo przy świetlicy wiejskiej,Kąty pobocze drogi przy bu-
dynku nr 99 (Przedszkole), Ło-niewo utwardzony plac przy
świetlicy wiejskiej, Osieczna
Plac 600-lecia (przy budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury), Popowo Wonieskie obok
remizy strażackiej (przy transfor-
matorze), Świerczyna plac
przed kościołem (przy drzewie),Trzebania przy świetlicy wiej-
skiej, Wolkowo pobocze drogi
przy posesji nr 10 (dom sołtysa),Wojnowice utwardzony plac za
świetlicą wiejską, . Witosław
obok przystanku szkolnego
(przed blokiem), Ziemnice obok
świetlicy wiejskiej (przy transfor-
matorze)

Kolejna zbiórka

Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Osiecznej infor-
muje, iż nowy okres zasiłkowy
2009/2010 dotyczący świadczeń ro-
dzinnych rozpoczyna się od 1 listo-
pada 2009 r. Natomiast okres
zasiłkowy dotyczący Funduszu Ali-
mentacyjnego rozpoczyna się

1 października 2009 r.
Niezbędne dokumenty po-

trzebne do zasiłku rodzinnego na
nowy okres zasiłkowy 2009/2010:
- zaświadczenie o dochodach za

2008 r. z urzędu skarbowego;
- zaświadczenie z gminy o wiel-

kości gospodarstwa rolnego w hek-
tarach przeliczeniowych w 2008 r.
- kopia umowy dzierżawy,
- przekazy lub przelewy pie-

niężne dokumentujące wysokość
alimentów za 2008 r.,
- kopia dowodu osobistego

osoby ubiegającej się o zasiłek ro-
dzinny
- skrócone odpisy aktów urodze-

nia dzieci,
- kopia orzeczenia o niepełnos-

prawności lub stopniu niepełnos-
prawności,
- zaświadczenie ze szkoły po-

nadgimnazjalnej (licea, technika,
szkoły zawodowe i policealne) okre-
sie nauczania nie dłuższym niż 2,5
roku).
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLE-

TEM DOKUMENTÓW BĘDĄ
PRZYJMOWANE OD 1 WRZEŚ-
NIA 2009 r., OD PONIEDZIAŁKU
DOPIĄTKUWGODZ. OD 8.00 DO
12.00.

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian
zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z

tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadcze-
nia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod
opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporzą-
dzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy
także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Komunikaty OPS


