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W dniu 5 grudnia Fundacja "Blisko Ciebie" w Kątach zaprosiła dzieci i
ich rodziców na spotkanie z Mikołajem "Na Krańcu Świata" w Kątach.
Sam Mikołaj dotarł tam w nowych, terenowych saniach, które wypoży-
czone zostały ze Stowarzyszenia Miłośników Samochodów Terenowych
Raptor 4 x 4. Przybycie Mikołaja było nietypowe, sanie powoził elf Marek,
a zaprzęg eskortowała Policja. W związku z tym wszyscy uczestnicy za-
bawy mogli wesoło spędzać czas, dodatkowo czując się wyjątkowo bez-
piecznie. Po odtańczeniu wspólnego tańca z Mikołajem i osiecką policją
wszyscy zniecierpliwieni stanęli w rządku po słodkości. Ale na tym nie ko-
niec. W tym roku Mikołaj zaopatrzył się w dodatkowy, wyjątkowy prezent
- weekendowy, rodzinny pobyt w Hotelu Agro k/Stęszewa. Prezent ten
został rozlosowany wśród dzieci, które przyniosły listy do Świętego, a było
ich sporo. Później zaczęły się przejażdżki wozem policyjnym, wozem te-
renowym, a także odbyła się lekcja edukacyjna dotycząca bezpieczeń-
stwa rowerowego na drodze. Wszyscy z uwagą słuchali policjantów a
jednocześnie brali aktywny udział wykazując się już posiadaną wiedzą.
Zabawę zakończono przy ognisku pieczeniem kiełbasek i chleba oraz po-
żegnaniem Mikołaja. Fundacja "Blisko Ciebie" bardzo cieszy się z licz-
nego przybycia dzieci i dziękuje partnerom, którzy pomogli zorganizować
mikołajkowe spotkanie n. in. Bankowi Spółdzielczemu w Poniecu o/
Osieczna, Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie, Zespołowi Dzielnico-
wych w Osiecznej, Hotelowi Agro, firmie reklamowej DAR-REK i Stowa-
rzyszeniu Miłośników Samochodów Terenowych Raptor 4 x 4.

Zakończył się remont centrum Osiecznej. Starostwo Po-
wiatowe przy współudziale gminy odnowiło chodniki i ulice
od wjazdu do Osiecznej od strony Leszna przez główne ulice
miasta - ulicę Leszczyńską, Kościuszki, Rynek, ul. Stein-
metza, O. E. Frankiewicza, Gostyńską aż po Berdychowo. Na
tym odcinku położono nową kostkę na chodnikach, wylano
asfalt, pobudowano wjazdy do posesji, zatoczki autobusowe,
spowalniacze ruchu. 

Gmina Osieczna przy okazji tych prac zakupiła i zamonto-
wała nowe stylowe latarnie, przebudowano sieć elektryczną
i kanalizację deszczową. 

W środę 9 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie remonto-
wanej trasy. Przecięcia wstęgi dokonali: starosta leszczyń-
ski Jarosław Wawrzyniak, burmistrz Stanisław Glapiak,
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Lewicki, przewodni-
czący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, szef
firmy Strabag - wykonawcy zadania - Sławomir Józefczak.
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