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W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Burmistrz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Zarządu Osiedla oraz
Radni spotkali się z mieszkańcami Osiecznej. Spotkanie zorgani-
zowano po to, by omówić bieżące sprawy miasta. Na spotkaniu
dyskutowano o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w
mieście i gminie. Poruszono też kwestię gazyfikacji i dofinanso-
wania przydomowych oczyszczalni ścieków.

W kawiarni „Picollo” w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w
Osiecznej odbyła się promocja
książki Eugeniusza Wachowiaka
”Wolności dla nas idzie czas”. Na
spotkaniu obecny był sam autor
poezji traktującej o powstaniu wiel-
kopolskim a także przedstawiciele
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lesznie – wydawcy książki i dy-
rektor Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Osiecznej.
„Wolności dla nas idzie czas” to

nie pierwsza książka autorstwa
Eugeniusza Wachowiaka.
- Moim zamierzeniem było na-

pisanie trylogii o powstaniu i po-

wstańcach –mówił autor. Z zawodu
jestem księgowym, a do wydania
skłoniły mnie wspomnienia z dzie-
ciństwa. Pamiętam pomnik po-
święcony poległym w bitwie pod
wiatrakami. Widziałem go po raz
pierwszy, kiedy mój ojciec wiózł
mnie jako małego chłopca na ro-
werze. Ostatni raz byłem w
Osiecznej pół wieku temu – w
1958 roku – wspominał E. Wacho-
wiak.
Spotkanie z czytelnikami prze-

rodziło się w miłą pogawędkę, była
też okazja by nabyć egzemplarz
książki.

PromocjaksiąŜki

Odwiedziłnas Boniek

Boniek to jeden z najwybitniej-
szych polskich piłkarzy, jego talent
pozwolił mu dostać się do grona
stu najlepszych piłkarzy w historii
piłki światowej. W swojej karierze
miał kilkadziesiąt bramek, był rów-
nież prezesem PZPN i trenerem
piłkarzy włoskich.
Jednak sławny piłkarz nie przy-

jechał do Osiecznej w związku z
piłką nożną. Teraz jego zajęciem
jest inwestowanie w odnawialne
źródła energii.
Zbigniew Boniek pragnie na te-

W grudniu odwiedził Osieczną poseł na sejm RP Maciej
Orzechowski, a w lutym był u nas Zbigniew Boniek – legenda
polskiej piłki nożnej.

renie gminy Osieczna, Lipno i Śmi-
giel postawić kilkadziesiąt wiatra-
ków o łącznej mocy 140
megawatów. W Osiecznej, a raczej
na terenie gminy - bo dokładnie w
okolicach Witosławia i Drzeczkowa
miałoby ich stanąć około dwu-
dziestu. Spotkanie jest jednak
pierwszym krokiem w długiej dro-
dze sfinalizowania inwestycji i nie
świadczy jeszcze o tym, czy firma
Bońka, albo też inna postawi na te-
renie naszej gminy elektrownie
wiatrowe.


