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Wtedy, w 1992 roku rozpoczy-
nała się budowa oczyszczalni ście-
ków w Osiecznej, dziś Osieczna w
całości jest skanalizowana i przy-
gotowuje się do budowy sieci ga-
zowej, która w Kąkolewie jest już
ukończona, a budowa kanalizacji
w tej miejscowości także zbliża się
ku końcowi. Zmieniły się czasy,
zmieniły się firmy. W miejsce sta-
rych założono nowe, a te które nie-
zmiennie funkcjonują przez
dziesiątki lat uległy modernizacji,
niejednokrotnie zmieniły profile
działalności. Na przestrzeni lat
zmieniały się władze gminy, miejs-
cowości, które ewoluują i rozwijają
się. Wiele zniszczonych zabytków
zostało odrestaurowanych i obec-
nie jest magnesem przyciągają-
cym turystów. Tak jest z dworkiem
w Jeziorkach, z pałacem w
Drzeczkowie, nowych właścicieli i

Właśnie ukazała się w sprzedaży książka, która powinna za-
interesować wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jest to
drugie – uzupełnione i poszerzone wydanie publikacji
„Gmina Osieczna” autorstwa Stanisława Jędrasia. Pierwsze
wydanie tej pozycji ukazało się w 1994 roku, czyli przed
osiemnastu laty. W tym czasie dużo się zmieniło. 

nowego ducha otrzymały też pa-
łace w Kąkolewie i Dobramyśli. 

Jest więc drugie wydanie
„Gminy Osieczna” cenną skarb-
nicą wiedzy nie tylko o ludziach,
środowisku, terenie na którym ży-
jemy, ale przez wszystkim jest do-
pisaniem dalszych kart historii
naszego terenu i pokazaniem jak
przez niespełna dwie dziesiątki lat
zmieniała się rzeczywistość wokół
nas. 

Nowa publikacja wydana zos-
tała w sztywnej oprawie, wewnątrz
są zdjęcia i opisy, do druku użyta
została duża czcionka, co ułatwia
czytanie. Monografia na temat
gminy liczy prawie 600 stron. Cena
zakupu – 30 zł. Zachęcamy do lek-
tury! 

W przygotowaniu jest już
książka traktująca o mieście
Osieczna.

„Gmina Osieczna”
już w sprzedaży

Program wydarzeń na rok 2013
organizowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej

6 stycznia - Koncert kolęd i pastorałek – godz. 14.00 klasztor franciszka-
nów w Osiecznej   
13 stycznia - XXI Finał WOŚP 
14 - 25 stycznia - Ferie zimowe z Zimoludkiem 
27 stycznia - Koncert Karnawałowy Mażoretek Kąkolewo 
3 lutego - Koncert Karnawałowy Mażoretek Osieczna 
8-10 lutego - III Międzynarodowe Warsztaty GOSPEL
10 marca - Dzień Kobiet 
16 marca - XXIX Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów 
członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza
22 marca - Konkurs plastyczny na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną
3 maja - Obchody Święta Konstytucji 3-maja
1 czerwca - VI Łosiecka Rowerówka z okazji Dnia Dziecka 
22 czerwca - XVIII Noc Świętojańska WIANKI 2013
26 czerwca - Koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego
23-25 sierpnia - XXVI Dni Osiecznej – Dożynki Gminne 
22 września - Pożegnanie lata – festyn przy wiatrakach
19 października - Dzień Seniora
11 listopada - Obchody święta Niepodległości 

O szczegółach będziemy informować naszych czytelników na
bieżąco. Zachęcamy też do odwiedzania strony internetowej
www.osieczna.pl

Zakopane gościło uczestników
podsumowania 52. edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Współzawod-
nictwa Schronisk Młodzieżowych
organizowanego przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych pod pat-
ronatem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. Do konkursu zgłoszonych
zostało 155 schronisk, w tym 33
sezonowe i 122 całoroczne. Wy-
różnienie w stopniu złotym oraz list
gratulacyjny Minister Edukacji Na-

rodowej za skuteczne i twórcze
działania na rzecz rozwoju tury-
styki szkolnej a także stwarzanie
warunków do aktywnego uprawia-
nia krajoznawstwa otrzymało
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„Morena” w Osiecznej. Z terenu
Wielkopolski wyróżniono również
schroniska z Konina, Piły i Pozna-
nia Głuszyny. Puchar i okoliczno-
ściowy dyplom debrał dyrektor
„Moreny” Józef Rafał Popławski.

ZŁOTA
MORENA


