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Na pierwszym miejscu jest to
wydarzenie religijne, ale nie tylko.

Takie uroczystości bywają zna-
komitą okazją do spotkań rodzin-
nych i towarzyskich. Wielu
wykorzystuje takie wydarzenia do

Wielki odpust
Zbliżają się najważniejsze uroczystości w klasztorze francisz-kańskim, a mianowicie „Wielki Odpust Porcjunkuli” i jednocześ-nie XXIX rocznica koronacji papieskiej Wizerunku Matki BoskiejOsieckiej. Świętować będziemy 5 dni, od 31 lipca do 4 sierpnia.

odwiedzenia swojej rodziny, znajo-
mych czy nawiedzenia grobów naj-
bliższych. Jest to środek wakacji,
a Osieczna ma szczególny wymiar
rekreacyjny, w ten sposób można
więc połączyć „przyjemne z poży-
tecznym”.

Oprócz powyższych walorów
miejsce to, a szczególnie Obraz,
ma wybitny wymiar patriotyczny.
Nie sposób wymieniać wszystkich
wydarzeń z historii dotyczących
tego miejsca. Dowodem są na
przykład wota pochodzące z czasu
powstania wielkopolskiego. Można
odnowić i pogłębić, uczestnicząc w
tych uroczystościach, ducha pat-
riotycznego.

Całościowy program jest prze-
bogaty, każdy znajdzie coś dla sie-
bie.Prezentujemy go obok.

Zapraszają franciszkanie.

Na końcu czerwca miała
miejsce ostatnia, przedwakacyjna
sesja Rady Miejskiej w Osiecznej.
Radni obradowali w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Osiecznej, zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej, uchwalenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna, przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna, uchwalenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru
eksploatacji kruszywa naturalnego
położonego w miejscowości Kąty,
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w
obrębie miejscowości Kąkolewo,
gmina Osieczna - działki o nume-
rze ewidencyjnym 334. Radni
przyjęli również Plan Odnowy
Miasta Osieczna oraz Plan Od-
nowy Wsi Jeziorki i uchwalili Statut
Zespołu Szkół w Kąkolewie. Pod-
jęto też uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze daro-
wizny, zwolnienia z obowiązku
zbycia nieruchomości w drodze
przetargu, zmiany uchwały Nr
XIV/102/2007 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007

roku w sprawie uchwalenia wielo-
letniego programu gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem
gminy Osieczna na lata 2008-
2012, ustalono również kierunek
działania burmistrza, określono re-
gulamin udzielania pomocy mate-
rialnej dla uczniów. Radni podjęli
uchwały w sprawie: wniesienia
przez gminę Osieczna wkładów do
Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o. o. w Lesznie, zmian w
uchwale budżetowej na rok 2008,
zaciągnięcia zobowiązań finanso-
wych ponad kwoty określone w bu-
dżecie gminy na rok 2008
ustalenia wynagrodzenia Burmist-
rza Miasta i Gminy w Osiecznej.

Sesja Rady Gminy

ROZWIĄZANIE KONKURSU
Wsród uczestników konkursu

wędkarskiego z rybą rozlosowa-
liśmy 5 nagród niespodzianek
ufundowanych przez Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło Osieczna. Po
odbiór nagród do urzędu (pok. nr
9A) zapraszamy: Antoninę
Szczęsną z Grodziska, Milenę
Bartkowiak z Kąkolewa, Alicję
Humską z Kątów, Mateusza Kmie-
cia ze Świerczyny oraz Kamila Ko-
nopkę z Grodziska.

Pracownicy urzędu budują drogę łączącą Świerczynę z Ziemnicami-
Ustroniem. Na odcinku 500 metrów zakładane są karwężniki i trylinka.
Mieszkańcy Ustronia mogą odetchnąć z ulgą. Skończy się problem grzą-
skiej leśnej drogi, która wiodła do ich domostw, a którą w uciążliwych wa-
runkach pogodowych niełatwo było pokonać.

Po przetargu przeprowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Lesznie rozpoczęła się budowa chodnika w Grodzisku. Na łącznej po-
wierzchni 437 metrów jadąc od Świerczyny w kierunku Kąkolewa po lewej
i prawej stronie drogi położona zostanie kostka brukowa. Prace wykonuje
firma DROGTRANZ Andrzej Paradowski ze Wschowy.


