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Dzień Powiatu

Od kilku lat w naszym regionie prowadzona jest akcja pod nazwą
"Rowy". Adresowana jest do bezrobotnych w poszczególnych gmi-
nach. Urząd Pracy przekazuje gminom pieniądze na zatrudnienie
kilku osób, które pracują na rowach. W gminie Osieczna w tym roku
zatrudniono w ramach akcji "Rowy" trzech bezrobotnych. Będą oni
wykonywać swoją pracę do końca października. Mężczyźni oczysz-
czają brzegi rzeki Samica w Osiecznej. Już uporządkowali prawie
kilometr brzegu, a my spotkaliśmy ich nad kanałem Samica. Za wy-
konanie zleconych im robót odpowiada leszczyński oddział Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który całość
przedsięwzięcia nadzoruje. W listopadzie napiszemy o efektach
całej tegorocznej akcji.

Podczas zorganizowanego po
raz drugi Dnia Powiatu gminę
Osieczna w Ośrodku Jeździeckim
„Kalumet” w Boszkowie reprezen-
towały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Popowa Wonieskiego.
Panie oferowały wypieki domowej
roboty. Stoisko gminy Osieczna
udekorowały kłosami zbóż, pęcz-
kami słomy, kwiatami i płatkami
róż. Okazało się, że ciasto z Po-
powa było tak pyszne, że rozeszło
się w ciągu kilkudziesięciu minut.
Panie za przygotowanie stoiska
otrzymały dyplom oraz nagrodę. W

konkursie wiedzy o powiecie udział
wzięła Monika Hoffman z Popowa
i zajęła drugie miejsce. Dzieci z
gminy brały również udział w kon-
kursach rysunkowych, a burmistrz
Stanisław Glapiak rzucał ze sceny
do najmłodszych uczestników piłki
plażowe.
Wszyscy uczestnicy wrócili z

imprezy zadowoleni i w doskona-
łych nastrojach, które przydały się
podczas wieczornych obchodów
Nocy Świętojańskiej nad Jeziorem
Łoniewskim… ale o tym już w ko-
lejnej informacji - na stronie 11.

Świerczyńska filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecz-
nej zmieniła swą siedzibę. Teraz czytelnicy powinni się udać do
usytuowanego w podwórzu budynku Szkoły Podstawowej w
Świerczynie. W nowym lokum woluminy będą miały znacznie lep-
sze warunki.

Na końcu czerwca gminę Osieczna odwiedzili burmistrzowie z
Ukrainy. Goście zapoznali się z pracą polskiego urzędu, po tym
podziwiali piękno zabytków i widoków gminy Osieczna.

W Wojnowiach Rada Sołecka zorganizowała festyn łącząc kilka
okazji - zakończenie roku szkolnego, Dzień Ojca oraz Dzień
Dziecka. Były konkurencje takie jak: wożenie dzieci na taczce,
przenoszenie jajek na łyżce, skoki na piłkach i bieg z wałkiem. Był
też mecz piłki nożnej ojcowie kontra młodzież. Ale festyn był
przede wszystkim okazją by porozmawiać z sąsiadami i wspólnie
się pobawić na wieczornej zabawie tanecznej.


