
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKI

PRZEGLĄD OSIECKI
Miesięcznik Samorządowy

Wydawca: M-GOK w Osiecznej, tel. 065 535-01-40
Red. naczelny: Aldona Korbik. Kontakt do Redakcji: 065 5350 016
Redakcja: UMiG Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna
Internet: przegladosiecki@osieczna.pl www.osieczna.pl/gazeta
Skład: Halpress s.c. - www.halpress.eu

DRUK: GRAFI Góra

Urodzili się:
20. 10. - Maria Stachowiak, Świerczyna
21. 10. - Maja Maria Matejewska, Osieczna
24. 10. - Filip Rogozinski, Kąkolewo
28. 10. - Jakub Brodziak, Kąkolewo
30. 10. - Laura Pakosz, Świerczyna
05. 11. - Mateusz Goćwiński, Osieczna
08. 11. - Adam Woźniak, Kąkolewo
11. 11. - Julia Urbaniak, OsiecznaZmarli:
24. 10. - Maria Kaczmarek (1918), Drzeczkowo
26. 10. - Pelagia Pękalska (1925), Ziemnice
28. 10. - Zofia Stanisława Gimzińska (1932), Świerczyna
02. 11. - Józef Glapiak (1941), Kąkolewo
04. 11. - Zbigniew Antoni Krauze (1949), Świerczyna
06. 11. - Edward Klak (1930), Ziemnice
08. 11. - Wojciech Marian Mieloszyński (1940), Drzeczkowo
11. 11. - Marianna Dylak (1911), Osieczna

Stanisława Mazurkiewicz pochodzi z Kąkolewa, a jej mąż Fran-
ciszek z Nowej Wsi. Poznali się na weselu u kolegi w Grodzisku.
Pan Franciszek pracował w gospodarstwie u ojca i jeszcze przez
kilka lat po ślubie zajmował się rolnictwem. Ale potem przeniósł
się do Zakładów Roszarniczych w Lesznie. Tam przepracował 30
lat. A pani Franciszka była salową w leszczyńskim szpitalu. Po kil-
kunastu latach przerwała pracę, jednak podjęła ją znowu, ale tak
jak mąż w roszarni. Stamtąd oboje przeszli na emerytury. Przez
jakiś czas państwo Mazurkiewiczowie mieszkali w Lesznie. Wró-
cili jednak do Kąkolewa, do domu rodzinnego pani Stanisławy. Ju-
bilaci wychowali dwóch synów, jeden mieszka z rodziną w
Lesznie, drugi niemal tuż obok, w Kąkolewie. Jubilaci doczekali
się pięciorga wnucząt, a ostatnio także prawnuczki Zuzi. Wszyscy
uczestniczyli oczywiście w mszy świętej z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego rodziców i dziadków oraz w rodzinnym spotkaniu.
A na co dzień państwo Mazurkiewiczowie zajmują się wychowy-
waniem prawnuczki, prowadzą dom, krzątają się w obejściu. Na
szczęście zdrowie im dopisuje. I tego życzymy jubilatom na dłu-
gie jeszcze lata.

Irena i Stanisław Kuczma mieszkają w Kątach od zawsze. Dom,
który zajmują budował jeszcze dziadek pana Kuczmy. Potem gos-
podarowali tu jego rodzice. A że pan Stanisław był jedynakiem
gospodarstwo odziedziczył i przez wiele lat pracował na nim z
żoną. Dziś pałeczkę przejął już ich syn, ale rodzice pomagają mło-
dym jak mogą. A gospodartwo jest małe, bo zaledwie trzyhekta-
rowe, ale pan Stanisław zawsze hodował dużo świń, miał krowy,
konie. Sam dobudował stodołę, letnią kuchnię, powiększył wej-
ście do domu. Dziś mówi, że nie było łatwo, ale on tę pracę za-
wsze lubił. Państwo Kuczma wychowali trzy córki i syna. Wszyscy
mają swoje rodziny. Córki mieszkają bardzo blisko, w Krzywiniu i
Gierłachowie, a syn i synowa z nimi. Doczekali się piątki wnucząt,
ale jeden odszedł na zawsze. To był najtragiczniejszy dzień w ich
życiu. Teraz czas spędzają na pracy w domu. Pan Stanisław pali
w piecach, pracuje w ogródku, często motorkiem jeździ do córek
i wnuków. A pani Irena prowadzi dom, ogląda telewizję, bardzo
lubi też czytać gazety, i książki. Obydwoje marzą tylko o jednym,
by jak najdłużej byli zdrowi. Do tych marzeń, które przypadają w
50. rocznicę ich wspólnego życia, szczerze się przyłączamy.

Z wizytą u
seniorów

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Świerczynie obchodziło Dzień Seniora. Tego
dnia dwie członkinie spotkała miła niespo-
dzianka – Helena Francuskiewicz oraz Bar-
bara Cykman za wyróżniającą działalność
zostały odznaczone złotą odznaką Polskiego
Związku Emerytów i Inwalidów. Wspólnie z se-
niorami ze Świerczyny świętowały delegacje z
zaproszonych sąsiednich Kół, Burmistrz Sta-
nisław Glapiak, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Mariola Pazoła oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Świerczynie, które przygoto-
wały występ artystyczny.


