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Wiesław Szymkowiak z Osiecz-
nej jest jednym z nielicznych, jeśli
nie jedynym w naszej gminie ko-
lekcjonerem polskich motorowe-
rów.

Przygoda Wiesława Szymko-
wiaka zaczęła się w 1989 roku.
Pracował wtedy w Spółdzielni
Transportu Wiejskiego.

- Kolega miał motorower Ryś i
wspomniał, że musi go wywieźć na
złom. Wziąłem go więc od niego,
rzeczywiście był w takim stanie, że
nikt by na niego nie spojrzał łaska-
wym okiem - mówi Wiesław
Szymkowiak.

Motor leżał jednak w garażu
nietknięty. Trwało to jedenaście lat.
Kiedyś przypadkiem spotkał czło-
wieka, który skupował złom. Miał u
siebie motorower Żak.

- Tego też zabrałem. I to od
niego się wszystko zaczęło. Wyre-
montowałem go. Potem poszło już
z górki. Kolejne nabytki to WFM,
SHL 125, Komar 230, Komar 232,
którym często jeżdżę po Osiecz-
nej. Zacząłem kupować polskie
motorowery, by stworzyć kolekcję
- mówi.

Następny był Ryś – pierwsza
wersja motoroweru produkowa-
nego w Polsce po wojnie. Ten
model odremontował tak, że wy-

Jednośladów czar
Pasją wszystkich chłopców są motory, niektórzy z tej fascynacji nigdy nie wyrastają.

gląda lepiej niż kiedy wyszedł z
fabryki. Stara się by części do
wszystkich zabytkowych jednośla-
dów były oryginalne, dlatego cza-
sem kupuje kilka takich samych
modeli i wykręca z nich potrzebne
elementy.

- Obecnie mam w warsztacie
silniki do rowerów, brakuje jeszcze
kilku części do kompletu. Nadal
szukam takich silników i części do
nich.

Restauruje po jednym egzem-
plarzu z każdego modelu. Po po-
trzebne elementy jeździ też na
giełdy do Wrocławia, Poznania,

Łodzi, kupuje na aukcjach interne-
towych. Tylnego światła do komara
szukał dwa lata, a cylindra do
Rysia trzy lata. Stara się najpierw
skompletować części, a potem do-
piero zabierać za ich składanie.

W kolekcji ma zapomniane wy-
twory polskiej motoryzacji.

Na razie do stanu używalności
udało mu się doprowadzić pięć po-
jazdów, piętnaście czeka jeszcze
na renowację. Najstarszy jeżdżący
motocykl ma 56 lat i jest to SHL
125 M04. Sześćdziesięcioośmio-
letnia Urania z 1939 roku czeka na
swoje drugie życie.

ALDONA KORBIK

Od kilkunastu dni miesz-
kańcy Osiecznej zastana-
wiają się, gdzie podziały się
zabytkowe wozy strażackie,
które dotąd eksponowane
były przed remizą. Niektórzy
z niepokojem pytają, czy zło-
dzieje nie wywieźli ich pod
osłoną nocy i nie sprzedali,
lub co gorsze, nie zniszczyli
gdzieś w tajemnicy.

Uspokajamy naszych czytelni-
ków, stare konne sikawki są pod
dobrą opieką. Prezes OSP Janusz
Wels poinformował nas, że właś-
nie teraz poddane będą general-
nemu remontowi. Sikawki mają
prawie sto lat, a że wykonane są z
drewna, czas zrobił swoje. Stra-
żacy je rozmontowali i przekazali
fachowcom. Teraz oni przywrócą
im dawny wygląd. Prace konser-
watorskie potrwają kilka miesięcy,
a koszty naprawy pokryje Urząd
Miasta i Gminy.

Strażacy obiecują, że na przy-
szłoroczne jubileuszowe obchody
OSP, sikawki wrócą na swoje
miejsce. Tak naprawdę nikt nie wy-
obraża sobie, że mogłoby ich w
mieście zabraknąć. Są przecież
zabytkiem, przy którym chętnie za-
trzymują się mieszkańcy Osiecznej
i turyści.

Gdzie są
sikawki?

W poprzednich numerach
„Przeglądu…” przybliżyliśmy syl-
wetki kierownika i policjanta pre-
wencji. Najwyższa pora, by
przedstawić dzielnicowych. Kolej-
ność prezentacji policjantów jest
nieprzypadkowa – taka jak kolej-
ność rejonów, na obszarze których
działają, i, co ciekawe, układa się
od największej, do najmniejszej
częstotliwości notowanych zda-
rzeń.

Opiekę nad pierwszym rejonem
dzielnicowych sprawuje starszy
aspirant Adam Biernacik. Naj-
mniejsza liczba miejscowości nie
świadczy o mniejszych obowiąz-
kach. W pierwszym rewirze obej-
mującym Osieczną, Jeziorki,

Nasi dzielnicowi

Stanisławówkę oraz Trzebanię no-
towanych jest najwięcej zdarzeń.
Powodem oczywiście jest letnisko,
gdzie przybywa wielu turystów.

- Tam najczęściej interweniu-
jemy – mówią policjanci.

PZW Okręg w Poznaniu
zatrudni osobę na 1/4 etatu do sprzątania biura w Osiecznej.

Zakupi także zboże paszowe (pszenżyto, jęczmień, pszenicę, łubin
gorzki). Informacje w biurze przy ul. Śmigielskiej 11

lub tel. 065 5350-575, 501 587-070.

Nie zapomnij w marcu
Marzec bogaty jest w różnego rodzaju uroczystości. Oczywiście naj-bardziej znanym i ciągle obchodzonym na całym świecie jest Dzień Ko-biet. W tym roku w marcu obchodzić też będziemy święta wielkanocne.Przypadają one 23 i 24 marca. O tym święcie i o wielkanocnych trady-cjach napiszemy za miesiąc.
Od ponad 20 lat, 3 marca obchodzi się Międzynarodowy Dzień Psia-rzy. Ustanowił go PENCLUB w 1984 roku. Na 15 marca przypada Mię-dzynarodowy Dzień Konsumenta, a 17 marca - Światowy Dzień Morza. Wczwartek, 20 marca, cały świat obchodzi Dzień Inwalidy. Natomiast wpierwszy dzień wiosny, 21 marca wszyscy świętują Dzień Ziemi. Tego sa-mego dnia jest też Światowy Dzień Poezji, trzy dni później - ŚwiatowyDzień Zapobiegania Gruźlicy. A w rocznicę otwarcia Teatru Narodów wParyżu w 1957 roku obchodzi się Międzynarodowy Dzień Teatru. Przy-pada on zawsze 27 marca.


