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DRUK: HAF LESZNO

Zeszyty osieckie
W sprzedaży pojawił się ko-

lejny, 23. Numer "Zeszytów Osiec-
kich". Jak zwykle można w nim
znaleźć wiele cennych informacji o
tym co kiedyś i o tym co teraz.
Wspomniane są więc czasy wo-
jenne, zasłużeni dla gminy miesz-
kańcy. Opisane są organizowane
w roku ubiegłym uroczystości
związane z obchodami rocznic
ważnych wydarzeń - 95. rocznicy
powstania wielkopolskiego w Ze-
spole Szkół w Kąkolewie, 96. rocz-
nicy Narodowego Święta
Niepodległości w Zespole Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa w
Świerczynie oraz 75. rocznicy roz-
strzelania trzech mieszkańców
Osiecznej na rynku w Osiecznej.
Stanisław Jędraś przybliżył syl-
wetkę nowego proboszcza parafii
świerczyńskiej. Są też wyniki wy-
borów samorządowych. Scharak-
teryzowane są działające w gminie
firmy - gospodarstwo S. Cugiera z
Wojnowic oraz firma SmakMak z
Kąkolewa. W kolejnym numerze

"Zeszytów…" znaleźć można opis
organizowanych przez Towarzy-
stwo Ziemi Osieckiej "Wieczorów
Osieckich" Jest też opis wielkiej
ulewy jaka nawiedziła nasze te-
reny w maju 2014 r. Z pewnością
każdy znajdzie w roczniku intere-
sujący go artykuł. Zachęcamy
zatem do lektury!

W osieckiej policji nastąpiły
zmiany personalne. Nową osobą
pełniącą obowiązki asystenta Ze-
społu Dzielnicowych w Osiecznej
Komendy Miejskiej Policji w Lesz-
nie jest starszy aspirant Mariusz
Duda. Do Osiecznej został prze-
niesiony z Zespołu Dzielnicowych
w Rydzynie, gdzie pracował na
stanowisku dzielnicowego. W poli-
cji pracuje od dwudziestu lat.
Swoje pierwsze kroki w służbie

mundurowej stawiał w Warszawie,
potem było Leszno, Rydzyna, a od
1 lutego Osieczna.

Tymczasem pracujący przez
lata w osieckiej jednostce Adam
Biernacik decyzją komendanta
został przeniesiony do Rydzyny.

W chwili obecnej w gminie
Osieczna pracuje więc trzech poli-
cjantów, być może już niedługo do-
łączy jeszcze jedna osoba.

Znowu zmiany w policji

Wkrótce w naszej gminie wy-
bierać będziemy sołtysów. Miesz-
kańców wsi i miasta zapraszamy
na zebrania sołeckie i udział w wy-
borach. Poniżej harmonogram ze-
brań:

Dobramyśl 02.03.2015 godz. 18.30
Drzeczkowo 03.03.2015 godz. 18.30
Frankowo 04.03.2015 godz. 18.30
Grodzisko 05.03.2015 godz. 18.30

Jeziorki 06.03.2015 godz. 18.30
Kąkolewo 09.03.2015 godz. 18.30

Kąty 10.03.2015 godz. 18.30
Kleszczewo 11.03.2015 godz. 18.30

Łoniewo 12.03.2015 godz. 18.30
Miąskowo 13.03.2015 godz. 18.30
Osieczna 16.03.2015 godz. 18.30

Popowo W. 17.03.2015 godz. 18.30
Świerczyna 18.03.2015 godz. 18.30
Trzebania 19.03.2015 godz. 18.30
Witosław 20.03.2015 godz. 18.30

Wojnowice 23.03.2015 godz. 18.30
Wolkowo 24.03.2015 godz. 18.30
Ziemnice 25.03.2015 godz. 18.30

Wybieramy
sołtysów

Miłośników orkiestr dętych
zapraszamy na XXXI Wielko-
polski Konkurs Młodych In-
strumentalistów Członków
Orkiestr Dętych im. Jana
Schulza, który odbędzie się
w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecz-
nej 21 marca 2015 r. Począ-
tek o godz. 9.00

Przez cały dzień trwały będą
przesłuchania. Można przyjść, po-
słuchać. Po południu ogłoszone
zostaną wyniki konkursu. Nagrody
otrzymają najlepsi uczestnicy w
poszczególnych kategoriach wie-
kowych z podziałem na grę na in-
strumentach drewnianych i
blaszanych. Przyznana zostanie
również nagroda Grand Prix, na-
groda dla najlepszego wykonawcy
z Orkiestry Dętej OSP w Osiecznej
oraz najmłodszego uczestnika
konkursu. 

Zaproszenie
na konkurs

W niedzielę, 1 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ką-
kolewie rozegrano Memoriał im. Darka Borowczyka. Drużyny po-
dzielono na dwie kategorie - grupę młodszą i Oldboys. 

W grupie młodszej wyniki były następujące: I miejsce - Kąkolewo 1, II
miejsce - Osieczna, III miejsce - Fadroma Kąkolewo, IV miejsce - Grodzi-
sko, V miejsce - Kąkolewo 2, VI miejsce - Wojnowice. Wśród Oldboyów
czołowe miejsca zajęli: I miejsce - Goście, II miejsce - Osieczna, III
miejsce - Kąkolewo.

Memoriał Borowczyka


