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Kongres Muzealników
Dyrektor Muzeum Młynar-

stwa i Rolnictwa w Osiecznej Ja-
rosław Jankowski wziął udział w
Kongresie Muzealników Pol-
skich, który został zorganizo-
wany przez Ministerstwo Kultury
w Centrum Kongresowym Ho-
telu Hilton w Warszawie. W zjeź-
dzie uczestniczyło 1200 osób. 

Podczas trzydniowego kon-

gresu podejmowano decyzje o

zmianach w uchwałach o istocie

muzeum, muzealiach, zawodzie

muzealnika i organizatorach mu-

zeum. Były wykłady, panele dysku-

syjne czas na zawieranie

współpracy czy przedstawienie re-

prezentowanego przez siebie mu-

zeum. 

- Nasze muzeum wzbudziło za-

interesowanie, ponieważ jest to

jedyne centrum młynarstwa wietrz-

nego w Polsce, gdzie aż trzy wiat-

raki stoją obok siebie od czasu

zbudowania aż po dzień dzisiejszy

- mówi Jarosław Jankowski.
W jednym miejscu spotkali się

dyrektorzy muzeów narodowych,

samorządowych i prywatnych.

Mieli okazję, by podyskutować o

problemach, pomysłach, nawiązać
kontakty.

Przebudowa ulic Osiecznej

Urząd Miasta i Gminy

Osieczna informuje, że w okresie

od początku czerwca 2015 r. do

końca listopada 2015 r. w związku

z przebudową wyżej wskazanych

ulic będą występowały utrudnienia

dla mieszkańców w codziennym

funkcjonowaniu. Dotyczyć one

będą poruszania się po ulicach,

parkowania, dostaw do sklepów

itd. Gmina deklaruje, że będzie

czyniła starania, aby wszelkie

uciążliwości były możliwie jak naj-

mniejsze. Mamy jednak świado-

mość, że układ komunikacyjny w

tym obszarze miasta jest taki, że

musimy wszyscy być gotowi na

niedogodności, które wystąpią.

Prosimy o wyrozumiałość oraz

przygotowanie się do tej sytuacji.

Jest to około półroczny okres, po

którym wierzymy, że wszyscy bę-

dziemy z dokonanych rozwiązań
zadowoleni. 

Poetka Stanisława Łowińska odwiedziła

gminę Osieczna, by spotkać się z mło-

dzieżą szkolną w Zespole Szkół w Kąko-

lewie oraz mieszkańcami Osiecznej w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Sta-

nisława Łowińska opowiadała o początku

swojej twórczości, o pracy, rodzinie. Za-

prezentowała kilkanaście wierszy z licz-

nego zbioru swoich tomików.

Stanisława Łowińska jest poetką, dzienni-

karką, członkiem Związku Literatów Pol-

skich. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Jej

wiersze tłumaczone są na kilka języków.

Jest organizatorką "Lednickiej Wiosny Po-

etyckiej". Uhonorowana między innymi:

Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Odznaką Honorową za Zasługi dla Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. 

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniewie zorganizowali pik-

nik, który połączyli z obchodami 51. rocznicy istnienia jednostki. Burmistrz

Stanisław Glapiak na ręce prezesa Damiana Kretschmera i naczelnika

Tomasza Fabiańczyka złożył czek dla OSP Łoniewo. Do życzeń dołączył

się zastępca burmistrza Stefan Kuśnierek. Przybyli na uroczystość bawili

się przy muzyce i poczęstunku.

Na zdjęciu dyrektor Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej Jaro-

sław Jankowski z dyrektorem Muzeum Ziemi Rawickiej Jackiem Jar-

czewskim i dyrektorem Andrzejem Kołderem z Muzeum Zamkowego w

Kamieńcu i Muzeum Kultury Szlacheckiej.


