
Karpi na !wi"ta 
nie zabraknie

NR 4 (grudzie" 2007) ISSN 1898-3200 www.osieczna.pl/gazeta Cena 1,50 z!

W Wojnowicach bezpieczniej

Tak twierdzi Andrzej #akomy, g!ówny specjalista Zespo!u Rybac-
ko-W$dkarskiego z Osiecznej. Wszystkie karpie ze stawów w 
Zgli"cu ju% od!owiono. Szesna&cie ton przeznaczonych do sprzeda-
%y znajduje si$ w Wojnowicach. Tam prowadzi si$ sprzeda% hurto-
w' i detaliczn'.

   Karpie z hodowli osieckiego przed-
si"biorstwa s! bardzo smaczne. Pro-
dukuje si" je na bazie pasz natural-
nych, bez granulatów, które mog#yby 

zmienia$ smak i zapach ryb, oraz ja-
ko%$ ich mi"sa. W Osiecznej nie pro-
wadzi si" zbyt intensywnej produkcji, 
a hodowla zbli&ona jest do warunków 
naturalnych. Tegoroczne od#owy s! 
podobne do tych, jakie Zespó# Ry-
backi osi!ga# w ci!gu ostatnich pi"-
ciu lat. Nie by# wi"c to najgorszy se-
zon, cho$ bywa#y lata lepsze. Oko#o 
80 proc. wy#owionych karpi b"dzie 
sprzedanych w okresie przed%wi!-
tecznym. Tylko niewielkie ilo%ci tra-
fi! do sklepów w nast"pnych miesi!-
cach. 
   Niestety, karp w tym roku jest o 
kilka z#otych za kilogram dro&szy. W 
Wojnowicach sprzedaje si" go w de-
talu 12 z#otych za kilogram. Wzrost 
ceny podyktowany by# wi"kszymi 
kosztami produkcji. Od wiosny zdro-
&a#a pasza, ceny paliw, a tak&e podat-
ki od nieruchomo%ci i gruntów oraz 
wód. St!d niewielka podwy&ka cen 
ryb. 
   A dodajmy jeszcze, &e na %wi!tecz-
ne sto#y z PZW Osieczna trafi! te& 
karasie, liny, szczupaki, jazie, sumy. 
Wiosn! do stawów wpuszczono bo-
wiem 7 ton ró&nego rodzaju ryb. A 
zatem tego przysmaku ani na Wigili", 
ani na kolejne dni nie powinno za-
brakn!$.

Wzorem roku ubieg!ego przy ko"ciele parafialnym w Osiecznej 
znów stanie stajenka, a przy niej #ywe zwierz$ta. Osio!ki, konie, 
kozy, baranki tak jak w Betlejem ponad 2 tysi%ce lat temu b$d% 
pilnowa& dzieci%tka Jezus. Na razie trwaj% prace przygotowaw-
cze. Zwierz%tka b$dzie mo#na zobaczy& przy ko"ciele w dniach 
"wi%t Bo#ego Narodzenia. Warto nadmieni&, #e tradycyjny 
wielki #!óbek nad o!tarzem b$dzie mo#na te# zobaczy& u fran-
ciszkanów. 

   Mieszka"cy Wojnowic po wielu 

latach oczekiwa" wreszcie docze-

kali si$ chodnika. Spacerow' alej' 
mo%na w$drowa( przy drodze 

Krzywi"  - Osieczna. 

   Mieszkaj!cy przy tym odcinku tra-
sy codziennie borykali si" z proble-
mami. I nie chodzi tu ju& o to, &e gdy 
szli poboczem, to cz"sto przeje&d&a-
j!ce tamt"dy samochody ochlapywa-
#y ich b#otem, ale przede wszystkim o 
to, &e rzadko który kierowca na do-
brej jezdni respektowa# obowi!zuj!ce 
ograniczenie pr"dko%ci nara&aj!c tym 
samym pieszych na utrat" zdrowia 
albo nawet &ycia. Zreszt! za%wiad-
czy$ o tym mo&e stoj!cy przy tej dro-
dze krzy& i pal!ce si" przy nim zni-
cze.
   Mieszka'cy Wojnowic dr&eli o bez-
piecze'stwo swoje i swoich dzieci, 
codziennie zmierzaj!cych poboczem 
na przystanek. Tym bardziej, &e dro-
ga jest ruchliwa, bo jest to odcinek 

trasy Leszno – (rem i nie 
brakuje tam ogromnych ci"-
&arówek. Na #uku drogi od 
lat zwanym „wyrzutni!” nie-
mal codziennie dochodzi do 
wypadków, kolizji, po%li-
zgów. I w tych warunkach 
mieszka'cy bloków i dom-
ków jednorodzinnych nie 
bez strachu po kilka razy 
dziennie przemierzali drog": 
do sklepu, na przystanek czy 
na sal" wiejsk!. Niebezpie-
cze'stwo narasta#o po zmroku, bo 
wtedy trzeba by#o i%$ w!skim pobo-
czem i do tego w ciemno%ciach. Sta-
raniem burmistrza Stanis#awa Glapia-
ka wreszcie uda#o si" t" mro&!c! 
krew w &y#ach sytuacj" odmieni$. 
Zbudowano ju& ponad 700 metrów 
chodnika wiod!cego od drogi na Ra-
cot do skrzy&owania z figur! – na 
najniebezpieczniejszym odcinku. W 
przysz#ym roku za#o&one zostan! 

p#ytki chodnikowe na dalszym odcin-
ku drogi.
   G#ównym inwestorem jest Wielko-
polski Zarz!d Dróg Wojewódzkich, 
któremu droga podlega. Spory wk#ad 
finansowy w budow" chodnika ma 
te& gmina. O tej i innych inwesty-
cjach, które uda#o si" w tym roku 
zrealizowa$ mo&na poczyta$ na stro-
nach 6-7. 


