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Osieckie koło zostało powołane
do życia… na plebanii – w biurze
parafialnym księdza Alfonsa
Urbana, który również wędkował.
W zebraniu organizacyjnym
uczestniczyło wówczas 31 osób,
prezesem był wtedy Jan Grze-
siewski, zastępcą Michał Nowak a
sekretarzem Edward Antoniak. W
latach 1986 – 88 prezesem była
kobieta – Teresa Sypniewska. Od
1995 roku funkcję prezesa spra-
wuje Ryszard Dworacki. Pozostali
członkowie zarządu koła to : wice-
prezes Aleksander Trzmiel, skarb-
nik Jacek Borowiec, kapitan
sportowy Piotr Kośmider, gospo-
darz koła Józef Łopuszyński, a
przewodniczącym komisji rewizyj-
nej jest Zenon Gralak.

Na początku działalności koło

Aktywne Koło
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Osiecznej działa
nieprzerwanie od ponad pięćdziesięciu lat, to niemal połowa
czasu istnienia zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.

miało prawie 100 członków. W
ciągu półwiecznej działalności były
lata chude i bardziej pomyśle.
Liczba członków stale się zmie-
niała. Obecnie koło liczy 345
członków bardzo zróżnicowanych
wiekowo. Okazuje się że wspólna
pasja wędkowania zrzesza tak
młodzież jak i emerytów, nie tylko
mężczyzn, ale także kobiety.
Czterdziestu pięciu członków koła
to osoby, które nie przekroczyły
jeszcze 16 roku życia, trzydziestu
ośmiu to młodzież do 26 roku
życia.

Koło z siedzibą w Osiecznej
jest otwarte na wszystkich, których
łączy wspólna pasja, dlatego też
zrzesza nie tylko mieszkańców
gminy, ale także osoby spoza niej.

Pierwsze zawody wędkarskie

zorganizowano na jeziorze Ło-
niewskim 18 maja 1958 roku. Od
tego czasu zawody odbywają się
każdego roku. Koło jest nadzwy-
czaj aktywne i organizuje wiele im-
prez dla swoich członków oraz ich
rodzin min. zawody na otwarcie
sezonu, Dzień Dziecka, spławi-
kowe i spinningowe mistrzostwa
koła, zawody jesienne o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna, festyny wędkarskie, za-
wody podlodowe. Wielkim sukce-
sem są medale i puchary, które z
zawodów przywożą członkowie

koła. Szczególnie szczęśliwy pod
tym względem był 2004 rok. Wtedy
to wywalczyli mistrzostwo i wice-
mistrzostwo w okręgu kadetów,
mistrzostwo i Grand Prix okręgu
seniorów. Sukcesami może się
również pochwalić kobieta. Monika
Dworacka która została wicemist-
rzynią okręgu.

Od 2004 roku z koła PZW w
Osiecznej wyłonił się klub węd-
karki DAN-POL, o którym napi-
szemy na łamach następnych
numerów „Przeglądu Osieckiego”.

W naszych reporterskich wędrówkach postanowiliśmy odwiedzić wszystkich sołtysów w gminie. A jest ich 18. Najstarszy
stażem sołeckim jest Kazimierz Kolańczyk z Kleszczewa. Wśród sołtysów są cztery panie. W obecnej kadencji, funkcję soł-
tysa po raz pierwszy pełni 6 osób, pozostali byli już sołtysami wcześniej, niektórzy przez kilka kadencji. Dziś wizytę złożyliśmy
Kazimierzowi Kolańczykowi i Stanisławowi Prałatowi.

Spotkania z sołtysami
Stanisław Prałat jest sołtysem w Gro-

dzisku już piątą kadencję. Na pytanie czy bę-
dzie startować dalej, mówi, że chyba tak, jak
zdrowie pozwoli. Swoją wieś zna bowiem od
dziecka, bo tu się urodził i wychował. Przed
laty sołtysem był jego dziadek, więc tak na-
prawdę tradycji staje się zadość. Pan Stani-
sław jest z zawodu murarzem, ale przez kilka
lat woził też mleko, by w końcu prowadzić
gospodarstwo rolne. Dziś ma ono 40 hekta-
rów, ale kiedy zaczynał było kilka. Teraz gos-
podarstwo przejął syn, jednak pan Stanisław
pomaga jak może. Na ciągnik bez problemów
jeszcze wsiądzie, choć cięższych prac fizycz-
nych nie może już wykonywać. Stanisław Pra-
łat jest też prezesem OSP w Grodzisku, a przez kilka lat pełnił funkcję
przewodniczącego Komitetu Budowy Remizo-Świetlicy. Bo we wsi wybudo-
wali taki właśnie obiekt i dziś mają swoją salę, remizę, zaplecze. Bez pro-
blemów mogą więc organizować imprezy, zabawy, wypożyczać salę na
wesela i inne uroczystości rodzinne.

Dwa razy w roku w świetlicy odprawiane są msze święte. Zawsze na
Wielkanoc i Boże Narodzenie. Uczestniczą w nich wszyscy wierni ze wsi.
Pan Stanisław zapytany o to, co zmieniło się w Grodzisku przez te osiem-
naście lat, odkąd jest sołtysem, wymienia przede wszystkim drogi i ulice. Są
wyremontowane, bezpieczniejsze, mają chodniki. I niemal co roku jest ich
więcej, w tym roku też powstanie kilkaset metrów chodnika, zarówno przy
drodze gminnej jak i powiatowej.Ale potrzeby mieszkańców wsi są większe.
Zdaniem sołtysa przydałby się większy plac zabaw dla dzieci. Można by
utwardzić teren i wstawić dodatkowe urządzenia. No amłodzież marzy o bo-
isku sportowym. Wieś nie ma swojej ziemi, jednak gdyby były pieniądze,
ktoś na pewno sprzedałby kawałek pola na boisko. A młodych ludzi w Gro-
dzisku jest dużo, warto tworzyć dla nich bazę. Stanisław Prałat mówi, że na
boisku zapewne grałyby też jego wnuki. Ma ich czterech i jedną wnuczkę.
Póki co wszyscy młodzi ze wsi mogą spotykać się w remizie, dla nich co-
dziennie otwiera się pomieszczenia. A dorośli zawsze uczestniczą w wiej-
skich dożynkach. Od lat organizuje je Rada Sołecka.

Kazimierza Kolańczyka znają nie tylko
mieszkańcy Kleszczowa. Przez cztery ka-
dencje był radnym, więc uczestniczył w
niejednym wiejskim zebraniu. W Klesz-
czewie się urodził i mimo, że przez kilka
lat mieszkał i pracował w Kosowie, do
swojej rodzinnej wsi wrócił. Przyjechał tu
razem z żoną na gospodarstwo teściów.
To było w 1979 roku, a już trzy lata później
został sołtysem. I jest nim do dziś, bo w
kolejnych wyborach zawsze był jedynym
kandydatem. Pan Kazimierz wspomina, że kiedy wówczas przed dwudziestu
pięciu laty obiecywał mieszkańcom, że razem naprawią drogi, załatwią trasę
dla autobusów, wyremontują świetlicę, najstarsi mówili, że to niemożliwe.
Niektórzy pokazywali dłonie i dodawali, że im kaktus wyrośnie jak takie plany
da się zrealizować.Ale się udawało. Dziś niewielu już pamięta, że przez wieś
prowadziła brukowa jezdnia, a drogi dojazdowe były tylko polne. Teraz jest
asfalt, są chodniki, jest kanalizacja deszczowa, woda, telefony, plac zabaw
dla dzieci. Już w 1985 roku zaczęły przez Kleszczewo jeździć autobusy, a lu-
dzie zabrali się za remont świetlicy. Ze starego obiektu stworzyli naprawdę
ładny obiekt. Dobudowali pomieszczenia na kuchnię, zmywalnię, toalety i
wszystko urządzili i wyposażyli. Oczywiście przy pomocy urzędu, ale nie było
nikogo, kto odmówiłby pracy w czynie.

Sołtys Kolańczyk mówi, że mieszkańcy chętnie pomagają, zwłaszcza, że
nikt już nie wątpi, iż kolejne inwestycje będą realizowane. Na przykład w tym
roku, zaplanowano remont 200 metrów drogi i naprawę dachu świetlicy. Te
zadania ujęto w budżecie gminy, więc tylko patrzeć jak dotrą remontowe
ekipy. Sołtys dodaje, że przydałyby się pieniądze na oczyszczenie stawu,
ale może samorząd znajdzie je za rok. Bardzo by to mieszkańców ucieszyło.
Póki co, Kazimierz Kolańczyk stara się, by jego wieś była coraz ładniejsza,
a ludzie się integrowali. Dlatego organizuje co roku dożynki, czasem młodzi
zapraszają na wieczorki, bywa, że przed świetlicą rozpalają grilla. A jest tam
naprawdę ładnie, bo żona pana sołtysa dba o kwiaty i trawę. Obydwoje z
dumą mówią, że Kleszczewo jest coraz nowocześniejsze i cieszą się, że
tutaj została też ich córka z zięciem i dwójka wnucząt.


