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Letnia Akademia
Dwadzieścioro dzieci z gminy

Osieczna wzięło udział w Letniej
Akademii Tańców Integracyjnych,
którą zorganizowała Fundacja „Bli-
sko Ciebie’’ w Kątach, przy finan-
sowym udziale Urzędu Miasta i
Gminy Osieczna. Podczas trwają-
cych przez tydzień warsztatów
skupiono się na pracy m. in. nad
tańcem królewskim, belgijskim,
tangiem, uwerturą, menuetem

oraz tańcami latynoskimi. Było
ciężko. Słońce niemiłosiernie
grzało, wszyscy pracowali w pocie
czoła, a w przerwach otrzymywali
każdego dnia napoje, lody i po-
częstunek. Efekt sześciodniowych
zmagań ostatniego dnia obejrzeli
zaproszeni goście. Były gromkie
brawa i słowa uznania za zdobyte
umiejętności. 

Nowy plac zabaw

Przez ostatnie kilkanaście dni
mieszkańcy Osiecznej, szczegól-
nie ci najmłodsi z ciekawością ob-
serwowali zmiany jakie
następowały na Placu 600-lecia. Z
dnia na dzień można tam było bo-
wiem obserwować wielkie zmiany.
Najpierw zdemontowano stare,
mocno już wysłużone urządzenia,
teren wyczyszczono, rozebrany
został też chodnik wokół palcu
zabaw. Codziennie przybywało no-
wych urządzeń do zabaw. Kolo-
rowe domki, drabinki, zjeżdżalnie,
huśtawki. Poza tym linearia gry dla
młodszych i starszych dzieci, liny
wspinaczkowe, karuzela, bujak,
równoważnia i wiele innych. Żeby
to wszytsko zapamiętać, trzeba po

prostu zobaczyć i wypróbować. A
już można, bowiem od kilku dni
plac zabaw jest już dostępny.
Wprawdzie nie ma jeszcze osta-
tecznego wyglądu, ale nadaje się
już do użytku i wygląda naprawdę
imponująco. Dzieci mają teraz
swój raj, a i dorośli skorzystają
pewnie z niejednego urządzenia.

Nowy obiekt jest ogrodzony,
wkrótce posadzone zostaną na
jego terenie rośliny ozdobne, będą
też ławeczki i stoliki. Ma to być miłe
miejsce, do przyjemnego spędze-
nia czasu dla dzieci i ich rodziców. 

Na zdjęciach prezentujemy wy-
gląd starego placu zabaw, prze-
bieg prac modernizacyjnych oraz
nowy plac. 

Odpust osiecki

Jak co roku na franciszkański
Odpust Porcjunkuli w Osiecznej
przybyły tłumy wiernych. Pielg-
rzymi uczestniczyli w nabożeń-
stwach odprawianych na placu

pielgrzyma przy kościele. W nie-
dzielę po sumie odpustowej fran-
ciszkanie przygotowali dla
wiernych niespodziankę – zaprosili
wszystkich na poczęstunek do

swego ogrodu. Tam przy dźwię-
kach muzyki – m. in. Orkiestry
Dętej OSP Osieczna i zespołu
„Wrzos” z Kąkolewa można było
spożyć grochówkę, kiełbasę i
ciasto. Wieczorem odbył się kon-
cert kapeli podwórkowej „Wiarusy”

ze Śmigla.
Uroczystości odpustowe za-

kończyły się w poniedziałek wie-
czorem mszą w intencji zmarłych
zakonników, dobrodziejów i pielg-
rzymów.

Stary plac

Plac podczas remontu

Nowy plac


