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[ 3 ]PRZEGLĄD OSIECKI
Z Ŝalem zawiadamiamy
Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że 19 września 2011roku zmarł długoletni radny Rady Miejskiej w Osiecznej soł-tys wsi Kąkolewo, działacz społeczny - Czesław Ratajczak.

Czesław Ratajczak był miesz-
kańcem Kąkolewa, bardzo zaan-
gażowanym w życie, nie tylko
swojej wsi, ale także okolic, a
nawet całej gminy. Przez dwadzie-
ścia lat, nieustannie pełnił funkcję
Radnego Rady Miejskiej w Osiecz-
nej. W 2010 roku – podczas ob-
chodów 20-lecia samorządu
terytorialnego został przez bur-
mistrza wyróżniony jako długoletni
radny.

W latach 1999-2011 pełnił funk-
cję sołtysa Kąkolewa. Był włoda-
rzem największej miejscowości w
gminie Osieczna, był organizato-
rem i współorganizatorem imprez
kulturalnych. Znany również jako
nauczyciel, wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Kąkolewie.
Czynny członek Koła Pszczelarzy.Burmistrz Stanisław Glapiakpodczas ceremonii pogrzebowejwspominał zmarłego:

Świętej pamięci Czesław Rataj-
czak, dla wielu z nas po prostu

Czesiu, odchodził od swoich bli-
skich, od nas, znajomych i przyja-
ciół, od szeregu miesięcy, a
jednak, kiedy we wtorkowy ranek,
dotarła do nas wiadomość o jego
śmierci, odczuliśmy ogromną pus-
tkę i wielki ból. Odchodził z wielką
godnością, spokojem, z pełną
świadomością swego losu, jakby
przygotowywał nas na tę chwilę.
Okazało się jednak, że wcale nie
byliśmy przygotowani. Bo do ta-
kich chwil przygotować się nie
można.

Współpracowaliśmy z Czesiem
wiele lat, rozmawialiśmy wiele go-
dzin, a tyle jeszcze nie zostało po-
wiedziane. On nas inspirował,
przekonywał, namawiał. On z upo-
rem walczył o sprawy w jego prze-
konaniu ważne. Najpierw przez
lata były to sprawy uczniów, potem
przez kilka kadencji sprawy gminy,
ale najwięcej serca, energii i
czasu, co było konsekwencją prze-
konania o słuszności sprawy, wło-

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają:
Przewodniczący RM Burmistrz MiGRoman Lewicki Stanisław Glapiakz radnymi ze współpracownikami

Z osieckiego rynku wystartowała grupa rowerzystów, która wzięła
udział w rajdzie promienistym z metą w Górznie. Grupę popro-
wadził prezes Towarzystwa Ziemi Osieckiej Stanisław Lenarto-
wicz, który po drodze zaciekawił historią miejsc i regionu. Pogoda
sprzyjała miłośnikom dwóch kółek, a na mecie czekał poczęstu-
nek.

żył w pełnienie obowiązków soł-
tysa Kąkolewa.

Był człowiekiem twórczym, nie-
tuzinkowym, konsekwentnym, nie-
zwykle pracowitym, etycznym.
Szanował ludzi, znał ich problemy,
pomagał.

Wywarł wyraźne piętno na spo-
sobie myślenia wielu z nas, jego
zawodowe i ludzkie dokonania za-
pisane są w przeszłości, ale się-
gają też w przyszłość. Stojąc przy
trumnie śp. Czesława Ratajczaka
chcemy wołać:

Czesiu, tak wiele jest jeszcze
do zrobienia. Rodzina, kąkolewia-
nie, mieszkańcy Gminy czekają na
twoje pomysły, rady, podpowiedzi,
a Ty milczysz? Ty z nami nie dys-
kutujesz, nie przekonujesz, nie
podpowiadasz?

Smutek rozstania ze śp. Cze-
sławem koi tylko świadomość, że
„rozłąka jest naszym losem, a
spotkanie naszą nadzieją”.

Czesiu, do zobaczenia, do
spotkania w lepszym świecie.


