
We wrześniowym
wydaniu "Przeglądu
Osieckiego" zamie-
ścimy specjalną wy-
borczą wkładkę.
Podamy wszystkie
niezbędne informacje
dotyczące wyborów.
Napiszemy gdzie
znajdować się będą
lokale wyborcze i
jakie są granice ob-
wodów głosowania.
Wyjaśnimy jak należy
głosować wybierając
posłów i senatorów.
Podamy składy Ob-
wodowych Komisji
Wyborczych. Zamie-
ścimy też listy
wszystkich kandyda-
tów na posłów i sena-
torów.
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Nieodkryta Osieczna
Gmina Osieczna ma szansę stać się największym turystycznym odkryciem Wielkopolski!

Wielkopolska Organizacja Tu-
rystyczna i dziennik „Głos Wielko-
polski” zorganizowały Plebiscyt
Wielkie Odkrywanie Wielkopolski
2011. Do II etapu plebiscytu awan-
sowała Gmina Osieczna oraz
osiecka fontanna na Jeziorze Ło-
niewskim, a także Jaworowy Jar
na Stanisławówce.

Kapituła plebiscytu zakwalifiko-
wała do II etapu ponad 70 spośród
ponad 100 zgłoszeń nadesłanych
przez Czytelników Głosu Wielko-
polskiego. Do 10 września br.
każdy może oddać swój głos na
urokliwe miejsca, ciekawe atrak-
cje, szlaki turystyczne, wydarzenia
kulturalne czy godne polecenia
restauracje i hotele z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego.

Plebiscyt Wielkie Odkrywanie
Wielkopolski organizuje dziennik
"Głos Wielkopolski" wspólnie z
Wielkopolską Organizacją Tury-
styczną. Dla zwycięzcy w kategorii
miejscowość - Gmina Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 20 tys. zł z przeznacze-
niem na promocję turystyczną. W
tym roku plebiscyt organizowany
jest już po raz trzeci.

Głosować można na kandyda-
tów w pięciu kategoriach: miejsco-
wość - gmina, atrakcja turystyczna,
baza kulinarno-noclegowa, im-
prezy i wydarzenia kulturalne,
ścieżki i szlaki turystyczne.

Wystarczy wysłać SMS pod
numer 72355 (koszt 2, 46 zł
brutto) w treści wpisując kod da-
nego kandydata poprzedzony
skrótem "WLKP." Na Państwa
głosy czekamy do 10 września br.
do godziny 23.59.

W kategorii miejscowość -

gmina na Osieczną należy wysłać
SMS o treści WLKP. 6

natomiast w kategorii atrakcja
turystyczna:

- na podświetlaną fontannę na
Jeziorze Łoniewskim w Osiecznej -
SMS o treści WLKP. 25

- na Jawory Jar na Stanisła-
wówce - SMS o treści WLKP. 26

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.tra-

vel/aktualnosci/253/

Trzy szczęścia
Potrójne szczęście spotkało rodzinę państwa Marciniaków z
Osiecznej.

Na świat przyszło bowiem troje
ich dzieci: Marianna, Maurycy i
Maksymilian. Są to jedyne tro-
jaczki w naszej gminie, dlatego z
życzeniami i gratulacjami oraz
upominkami do szczęśliwych ro-
dziców Katarzyny i Mariusza przy-
był burmistrz Stanisław Glapiak.
Życzył, by stanowili zawsze szczę-
śliwą i zgodną rodzinę.

Dzieci tymczasem czują się
świetnie, dużo śpią, chętnie piją
mleko i rosną rodzicom z dnia na
dzień. W chwili narodzin były bo-

wiem naprawdę malutkie. Chłopcy
ważyli niespełna 2 kg, a dziew-
czynka nie przekroczyła wagi 1,5
kg. Teraz apetyt im dopisuje, a ro-
dzice i babcia mają pełne ręce ro-
boty. Tata, jeszcze przed
narodzinami pierwszych pociech
przygotował dla nich pokój – włas-
noręcznie zrobił trzy łóżeczka, a na
każdym z nich napis z imieniem
dziecka. Maleństwa rozpoczęły
więc już na dobre swoje rajskie -
ziemskie życie.


