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Lucynie - 26 X

Lucyna Kasprzak
z Osiecznej

Arturowi - 6 X

Artur Lesterz Łoniewa

Imię Lucyna znaczy "świetlista".
Pochodzi ze starożytnego Rzymu, a
nadawano je niegdyś dziewczynkom
urodzonym o świcie. W Polsce poja-
wiło się w XIII w., wraz z modą na
obco brzmiące imiona z romansów.
Bardzo popularne było w latach 30.
i 40. XX wieku, dziś znacznie rzad-
sze. Lucyny są autorytatywne, am-
bitne i wrażliwe. Bywają też skryte,
często uparte, ale i lojalne. Cenią
swobodę myśli i nie przejmują się
tym, co inni o nich powiedzą. Lucyny
to panie o miłym wyglądzie i wielkiej
fantazji. Ich kolorem jest pomarań-
czowy, rośliną lipa, zwierzęciem
łania, a znakiem zodiaku Wodnik.
Imieniny obchodzą także 30
czerwca i 17 października.

W naszej gminie mieszka 27 pań
o imieniu Lucyna. Najstarsza Lu-
cyna Przybył z Kątów ma 66 lat.
Także w Kątach mieszka najmłod-
sza 26-letnia Lucyna Rogalska.
Wszystkim Lucynkom życzymy sa-

mych dobrych dni w życiu. W Kąko-
lewie mieszka 11 Lucynek, w Kątach
- 6, w Osiecznej - 4, w Łoniewie i
Wojnowicach - po 2 oraz w Gro-
dzisku i Świerczynie - po jednej.

Artur to "niedźwiedź", a nie-
dźwiedzie zapadają w sen zimowy.
Takich śpiących rycerzy widywano
podobno w naszych Tatrach. Artur
jest zwykle powściągliwy i mało-
mówny i wiele rzeczy dzieje się dla
niego w cieniu i mroku. Często
używa aluzji i niedomówień. Zwykle
zna się na jakieś rzadkiej specjalno-
ści. Bywa miłośnikiem jazzu, palenia
fajki, łowienia ryb i zbierania starych
monet. Uwielbia życie towarzyskie,
docenia znajomości, służy radą i po-
mocą. Jego kolorem jest fiolet, ro-
śliną trzcina, zwierzęciem borsuk, a
znakiem zodiaku Wodnik. Imieniny
obchodzi również: 15 i 26 listopada
oraz 1 grudnia.

W gminie Osieczna mieszka 30
Arturów. Najstarszym jest Artur Woj-
dowski z Osiecznej, który skończył
47 lat. Natomiast najmłodszy Artut-
rek Poprawski z Łoniewa ma do-
piero roczek. Wszystkim Arturom

życzymy zdrowia i radości na co
dzień. W Osiecznej mieszka 12 Ar-
turów, w Kąkolewie - 4, w Grodzisku
i Łoniewie - po 3, w Świerczynie -2
oraz w Witosławiu, Popowie Wonie-
skim, Frankowie, Ziemnicach,
Drzeczkowie i Kątach - po jednym.

URODZENIA27. 08. - Kamil Łagoda, Świerczyna29. 08. - Wiktoria Majorek, Osieczna04. 09. - Nina Pecolt, Świerczyna11. 09. - Magdalena Olejnik, Świerczyna
ZGONY26. 08. - Szymon Józef Kowalski (1978), Kąkolewo27. 08. - Jadwiga Stawińska (1917), Kąkolewo30. 08. - Michał Matysiak (1978), Kąkolewo04. 09. - Stanisław Andrzejewski (1930), Świerczyna08. 09. - Helena Wilczkowiak (1924), Wojnowice13. 09. - Marianna Marta Jąder (1924), Osieczna13. 09. - Jan Minch (1928), Kąkolewo19. 09. - Czesław Ratajczak (1942), Kąkolewo

Okna na świat
Siedziba firmy znajduje się w jednym z najpiękniejszych
miejsc, jeśli nie w regionie, to przynajmniej w gminie. Wzgó-
rze, z którego roztacza się widok na Jezioro Grodziskie, a
dalej na Osieczną i pobliskie tereny jest oknem na świat firmy
zajmującej się produkcją okien.

- Tak piękne położenie obliguje
nas tym bardziej do dbałości o śro-
dowisko – mówi prezes Roman
Sieracki.
Wszystko zaczęło się dziewięć

lat temu w Gostyniu. To tam w
dzierżawionych budynkach po-
wstała firma Plast-Profil.

- Rozpoczęliśmy produkcję
okien, ale cały czas szukaliśmy od-
powiedniego lokum. W 2005 roku
zakupiliśmy magazyny w Gro-
dzisku, które później jeszcze zos-
tały rozbudowane.
Wtedy też rozpoczęła się bu-

dowa sieci handlowej. Powstały
punkty w Gostyniu, Lesznie, Górze
i Krobi. Firma zaczęła ubiegać się
o zamówienia publiczne. Jedną z
większych prac była realizacja wy-
miany starych okien na okna
dźwiękoszczelne w budynkach
wzdłuż Alei Jana Pawła II w Lesz-
nie.

- Dzięki temu przywróciliśmy
mieszkańcom komfort życia mimo
wzmożonego natężenia ruchu i ha-
łasu.
Później montowali stolarkę

okienną i drzwiową w nowych bu-
dynkach wielorodzinnych w Lesz-
nie i Głogowie oraz w budynkach
użyteczności publicznej w wielu
miejscach w Polsce.

- Znaleźliśmy też odbiorców
poza granicami kraju – w Nie-
mczech i Belgii. Równie ważny, a
może nawet ważniejszy jest dla
nas klient indywidualny. Dla każ-
dego, kto wymienia okna w swoim
mieszkaniu lub domu czy też za-
mawia okna i drzwi do nowego
domu to inwestycja i ważne wyda-
rzenie. Dzięki indywidualnemu po-

dejściu do każdego klienta uzys-
kaliśmy dobrą renomę na rynku i
daliśmy zadowolenie tysiącom
klientów.
Od początku firma Plast-Profil

zajmowała się produkcją stolarki
PCV czyli okien i drzwi z plastiku.
Ten profil działalności został utrzy-
many do dziś i wzbogacony o pro-
dukcję drzwi, okien i fasad z
aluminium.

- Nasza firma produkuje okna z
profili VEKA. To jedyny profil w Pol-
sce, który występuje tylko w klasie
A. Veka nie produkuje profili o „od-
chudzonych” ściankach. W swojej
ofercie mamy też energoosz-
czędny profil sześciokomorowy, do
którego montujemy pakiet trzyszy-
bowy wraz z nowością – szybą
plamiterm-lux, dającą zarówno
czysto białe szkło jak i doskonałe
warunki izolacyjności cieplnej.
Firma z Grodziska zatrudnia 26

osób.
- Wielu pracowników jest z

nami od samego początku, a w
przyszłym roku obchodzić bę-
dziemy dziesięciolecie firmy.
Dzięki komputeryzacji i mecha-

nizacji produkcji Plast-Profil produ-
kuje rocznie tysiące okien, które
pracownicy firmy montują i obra-
biają w domach, biurach, fabry-
kach i szpitalach.
Stolarka z PCV i aluminium to

sztandarowe produkty Plast-Pro-
filu. Poza tym mają też w swojej
ofercie drzwi, parapety, bramy ga-
rażowe, rolety, a wszystko po to,
by zapewnić klientowi komple-
ksową obsługę i zadowolenie ze
współpracy.

ALDONA KORBIK

Informujemy, że w dniu 4 października 2011r. o godz. 10.00
WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje bezpłatne szkolenie
z przygotowania wniosków z zakresu działania „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Szkolenie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego
w Lesznie przy Placu Kościuszki 4B sala nr 18.


