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FERIE W GMINIE OSIECZNA
Ferie jeszcze trwają. Zimowa aura nie zawiodła. W pierwszych dniach sypnęło śniegiem, a potem pojawiło się słońce. Okazji do zimowych
spacerów więc nie brakuje. Ci, którzy nie lubią mrozów również nie mają na co narzekać. W szkołach zorganizowano dla dzieci i młodzieży
zajęcia sportowe, rozgrywki piłki nożnej piłki siatkowej, tenisa stołowego. W szkole w Kąkolewie czynna jest kawiarenka. Popołudniowe za-
jęcia zapewnia Ośrodek Kultury w Osiecznej.

Wiedzą duŜo o straŜy

W Urzędzie Miasta i Gminy od-
była się kolejna edycja konkursu
z zakresu wiedzy pożarniczej i
turnieju wiedzy z zakresu obrony
cywilnej.
Startowało 24 uczniów ze wszyst-
kich szkół naszej gminy.
Miejsko-Gminne eliminacje Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy Poża-
rniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” przeprowadzono w
dwóch grupach wiekowych – szkoła
podstawowa i gimnazjum.

Wkategorii szkół podstawowych
zwyciężyli:
I miejsce - Monika Hylak z SP w
Osiecznej
II miejsce - Michalina Stiller z SP w
Świerczynie
III miejsce -Agnieszka Bartkowiak z
SP w Kąkolewie
W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Damian Marciniak z
Gimnazjum w Osiecznej

II miejsce –Alicja Tusień z Gimnaz-
jum w Osiecznej
III miejsce – Agnieszka Glapiak z
Gimnazjum w Osiecznej
W turnieju z zakresu Obrony Cy-
wilnej najlepsi byli:
I miejsce – Sebastian Glapiak z ZS
w Osiecznej
II miejsceMirosławaMolicka z ZS w
Osiecznej
III miejsce –Agnieszka Konieczna z
ZS w Osiecznej

Na końcu stycznia na drodze
między Osieczną a Wojnowicami
miał miejsce tragiczny wypadek,
pisaliśmy o nim w ubiegłym nume-
rze „Przeglądu Osieckiego”. Minął
miesiąc, który nie okazał się jed-
nak czasem spokojnym. Na dro-
gach doszło do kilku kolizji, straż
pożarna również miała pełne ręce
roboty.
Ostatniego dnia stycznia znów

sypnęło śniegiem, co spowodo-
wało pogorszenie warunków na
drogach.
1 lutego znowu na drodze pro-

wadzącej z Osiecznej do Wojno-
wic bus wpadł w poślizg i
przewrócił się na bok. Na szczę-
ście czterem osobom, w tym
dwójce dzieci, podróżującym
autem nic poważnego się nie stało.
Tego samego dnia do drobnej ko-
lizji doszło również w okolicy Trze-
bani.
Kolejne opady śniegu spowo-

dowały kolejne zderzenie aut na
drodze. Tym razem doszło do
niego na drodze do Leszna, nie-
opodal osieckich wiatraków. I tym
razem dla kierowców skończyło
się szczęśliwie.

Tego samego dnia – 18 lutego
tuż przed północą w Osiecznej
przy ulicy Jeziorkowskiej wybuchł
pożar budynku gospodarczego.
Spaliła się drewniana konstruk-

cja dachu i wyposażenie. Nikt na
szczęście nie ucierpiał. Udało się
również uchronić przez zniszcze-
niem garażujące w budynku auto.

Zdarzenia


