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Pierwsza wiatrowa
Elektrownia wiatrowa ma

razem ze skrzydłami 45 metrów
wysokości. Przy pełnym wietrze
wytwarzać może 250 KW prądu na
godzinę. Mogłaby więc zasilić w
prąd wioskę, taką jak np. Świer-
czyna. Póki co, nie jest jeszcze wy-
korzystywana, ponieważ od dwóch
lat nie zakończyły się formalności
związane z decyzjami poznańskiej
Energetyki.

Stanisław Drapiewski mówi, że
stawiając wiatrak spełnił swoje ma-
rzenia. Wiatrowe elektrownie oglą-
dał za granicą i doskonale wie, że
warto stawiać na pozyskiwanie
tego typu energii. Zobowiązują nas
zresztą do tego unijne przepisy, ale
i obliczenia ekonomiczne dają na-
dzieję na opłacalność inwestycji.
Póki co, pan Stanisław wyłożył na
postawienie wiatraka sporą sumę

Właśnie taka elektrownia stanęła na Ustroniu koło Osiecznej.
Postawił ją Stanisław Drapiewski, który jest właścicielem
gruntu i samego wiatraka.

pieniędzy i wypełnił wszystkie wa-
runki związane z uzyskaniem ze-
zwolenia na uruchomienie
elektrowni wiatrowej. Podkreśla,
że bardzo pomógł mu, nieżyjący
już burmistrz Osiecznej, Stanisław
Kaczmarek, który też był entuz-
jastą ekologicznego wykorzysty-
wania przyrody. Teraz decyzja
należy tylko do Energetyki, która
może przyłączyć taki wiatrak do
linii średniego napięcia i kupować
wyprodukowany tu prąd.

Wiatrak Stanisława Drapiew-
skiego nie jest najwyższą tego
typu konstrukcją. Bywają elektrow-
nie wiatrowe o wysokości 80 do
100 metrów. Nie jest też najmniej-
szą, ale na pewno jedyną w gminie
i w okolicy. Jeśli okaże się też opła-
calną, pan Stanisław postawi ko-
lejne takie elektrownie. Być może

zmieni w ten sposób krajobraz
Ustronia i sprawi, że inaczej spoj-
rzymy na środowisko. Na pewno
dzięki takim elektrowniom skutecz-
nie je ochronimy.

Tradycyjnie, już po raz XIII
nad brzegiem jeziora Ło-
niewskiego świętowana bę-
dzie najkrótsza w roku noc.
Impreza jak zawsze odbywa
się w sobotę, tym razem za-
planowano ją na 21 czerwca.

Obchody rozpoczną się o
godz. 19 zabawą taneczną przy
dźwiękach muzyki zespołu Helios.
Koło Śpiewu Lutnia oraz Kapela
Ludowa wyruszą z Placu 600-lecia
o godz. 21, by następnie udekoro-
wanymi łodziami przepłynąć przez
jezioro na plażę główną. W pro-
gramie przewidziany jest występ
mażoretek oraz Orkiestry Dętej
OSP Osieczna. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół MILANO, znany z
przebojów takich jak: O Tobie ko-
chana, Ty i tylko Ty, Jasnowłosa
Jak zawsze przybyli mogą liczyć
na pokaz sztucznych ogni.

WIANKI2008 Mali artyści z Samorządowego
Przedszkola w Osiecznej i ucznio-
wie Zespołu Szkół w Osiecznej
przybliżyli historię i przypomnieli
jaką wartością jest patriotyzm.
Swoje umiejętności muzyczne za-
prezentowali też: Anna Majdanik,
Katarzyna Schulz, Martyna Czy-
żak, Mateusz Urbaniak, Michał
Schulz, Bartosz Turkowiak, Jakub
Piasecki oraz Orkiestra Dęta OSP
w Osiecznej.

Po mszy przy tablicy rozstrze-
lanych złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystościach brał udział po-
czet sztandarowy 69. leszczyń-
skiego pułku przeciwlotniczego
im. gen. dyw. Stefana Rowec-
kiego „Grota” .

Rocznica Konstytucji
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja mieszkańcy
miasta i gminy spotkali się w kościele parafialnym w Osiecz-
nej na mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny i strażaków.
Po mszy w kościele odbył się koncert. Zaśpiewała solistka
Teatru Wielkiego w Poznaniu Tatiana Pożarska, na fortepianie
akompaniował prof. Marek Paluszkiewicz.

Zapraszamy na miłą rowe-
rową przejażdżkę po okoli-
cach naszej gminy.
Zapewniamy wspaniałą przy-
godę i wiele atrakcji.

„Łosiecka łowerówka” zaplano-
wana jest na najbliższą sobotę 30
maja. Ruszamy z Placu 600-lecia
o godzinie 10. Wybraliśmy spo-
kojną, bezpieczną trasę. Poko-
namy około 11 km. Pojedziemy
nad kanałem w kierunku Drzecz-
kowa. Następnie przez Wolkowo
dojedziemy do Goniembic. Jeżeli
wystarczy nam sił odwiedzimy
także Wyciążkowo. „Łosiecką ło-
werówkę” kończymy piknikiem w
Jeziorkach. Wszyscy, którzy do 28
maja zapiszą się na rowerówkę w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
otrzymają talon na posiłek. Aw Je-
ziorkach serwowana będzie gro-
chówka, kiełbasa z grilla, oraz
staropolskie jadło. Każde dziecko,
które przybędzie na rowerówkę
otrzyma upominek. Dorośli mają
szansę wystartować w konkursie.
Muszą się tylko ubrać w stroje z lat
dziecinnych by jak najwierniej
przypominać dzieci. Najciekawszy,
najbardziej autentyczny strój zo-
stanie nagrodzony niespodzianką.

Łosieckałowerówka


