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Straż rybacka

Na wniosek działaczy Koła
PZW Osieczna nr 179 Okręg w
Poznaniu oraz wparciu Zarządu
Okręgu w Poznaniu powołani zos-
tali przez Starostwo Powiatowe w
Lesznie nowi członkowie Społecz-
nej Straży Rybackiej. Nowa grupa
Społecznej Straży Rybackiej
składa się w całości z członków
należących do Koła PZW
Osieczna nr 179 Okręg w Pozna-
niu. Dzięki tej inicjatywie nastąpił
trzykrotny wzrost liczby strażników
Społecznej Straży Rybackiej dzia-
łającej na terenie powiatu lesz-
czyńskiego. Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Pozna-
niu ufundował dla grupy osieckiej
profesjonalny ponton z silnikiem,
przyczepę do przewozu środka

pływającego, kamizelki ratunkowe,
koło ratunkowe, lornetki, kamizelki
rozpoznawcze, oraz zobowiązał
się na pokrywanie kosztów wyjaz-
dów strażników w teren.

Przed wyjazdem w teren straż-
nicy zostali przeszkoleni przez
starszego specjalistę ds. ochrony
wód Okręgu Poznań Przemysława
Woźniaka oraz policję. W trakcie
spotkania uczestnicy zobowiązali
się ściśle ze sobą współpracować
w celu jak najlepszej ochrony wód
leżących w granicach naszego po-
wiatu. Mamy nadzieję, że nowa
grupa w zasadniczy sposób wpły-
nie na przestrzeganie prawa przez
wszystkich którzy zajmują się węd-
karstwem i rybactwem. 

Kolejne jeziora zostały po-
sprzątane, tym razem 34 wędkarzy
Koła PZW Osieczna 179 Okręg w
Poznaniu swój wolny czas poświę-
ciło i spotkało się w niedzielę 22
marca, aby doprowadzić do po-
rządku brzegi jezior: Łoniew-
skiego, Wojnowickiego,
Witosławskiego. W trakcie sprzą-
tania zebrano ponad 600 kg
śmieci. W niewielkim stopniu były
to śmieci pozostawiane przez ło-
wiących ryby, większość śmieci to
porzucone śmieci komunalne.

Wędkarze zauważyli, że jedna
z firm budowlanych systematycz-
nie wywozi nad jezioro Wojnowice
śmieci, które zawsze są tak samo

zapakowane. Dlatego proszą
wszystkie służby, aby zwróciły
szczególną uwagę na to przykre
zjawisko. Zawiadomili też grupę
Osiecką Społecznej Straży Rybac-
kiej.

Wędkarze wyrazili nadzieję, że
to była ostatnia akcja sprzątania
jezior. Wywiezienie śmieci z ostat-
niej zbiórki kosztowało Polski
Związek Wędkarski ponad 240 zł
nie licząc kosztów transportu i
pracy wędkarzy.

Po zakończeniu sprzątania
uczestnicy poczęstowani zostali
kiełbaskami z grilla ufundowanymi
przez Zarząd Koła PZW Osieczna
179 Okręg w Poznaniu.

Czystsze brzegi jezior

Fundacja "Blisko Ciebie" w Kątach zorganizowała dla dzieci - imprezę pod nazwą "Wielkanocna tradycja, czyli jak to z Zajączkiem jest".

Zabawa, która odbyła się w sobotę 28 marca w Rajskim Sadzie w Kątach, została zrealizowana przy udziale finansowym Urzędu

Miasta i Gminy Osieczna. Spotkanie dofinansował również Bank Spółdzielczy w Poniecu o/Osieczna.  Na spotkanie z energicznym Za-

jączkiem przybyły dzieci wraz z rodzicami. Choć pogoda była iście wiosenna - trochę słońca, trochę deszczu - nikomu nie przeszko-

dziła w zabawie. Zwłaszcza Zajączkowi, który po oswojeniu przez dzieci brykał, przeprowadzając różne wielkanocne konkurencje dla

dzieci i dorosłych. W międzyczasie chętni mogli korzystać z przejażdżki bryczką po okolicy. Jak zawsze ten punkt programu cieszył

się dużym zainteresowaniem, nie tylko tych najmłodszych. Po udanych zabawach dzieci dały odpocząć Zajączkowi i zabrały się za ro-

bienie jego podobizny techniką origami. W tym czasie świąteczny gość oceniał przyniesione na konkurs palmy wielkanocne. Zajączek

ostatecznie rozdał cztery nagrody: za pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca, oraz słodycze z wielkiej pisanki, będące nagrodą za

udział i zaangażowanie. Na zakończenie wszyscy zebrali się na wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku. I co było najważniej-

sze… ostatecznie wszystkie gniazdka ze słodyczami, skrzętnie poukrywane przez Zajączka zostały odnalezione. 


