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Inwestycje roku 2008

    Ta wiadomo"# zapewne czytelni-
ków ucieszy. Ostatnio bowiem przy-

bywa mieszka$ców gminy. A to zna-

czy, %e wi&cej osób rodzi si& ni% 
umiera i wi&cej wprowadza si& ni% 
wyje%d%a. Na dzie$ 31 grudnia 2007 

roku gmina Osieczna mia'a 8758 

mieszka$ców. Jest to o 266 osób wi&-
cej ni% w grudniu 2006 roku. 

wie. W tym roku realizowany b&dzie 

drugi etap tej inwestycji, a wi&c uk'a-
danie rur kanalizacyjnych na ulicy 

Krzywi$skiej w kierunku (oniewa. 

D'ugo"# realizowanej sieci b&dzie 

zale%e# od pieni&dzy, w tym od kolej-

nych transz po%yczki z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony )rodowi-

ska. W K!kolewie powstanie te% ka-

nalizacja deszczowa na ulicy )wier-

kowej. Wkrótce zostan! równie% za-
instalowane trzy nowe, uliczne lam-
py.

    Druga najwa%niejsza inwestycja w 
gminie, to budowa przedszkola w 
!wierczynie. To zamierzenie realizo-

wane b&dzie przez dwa lata. W bie%!-
cym roku zamkni&ty b&dzie stan su-

rowy, a w roku przysz'ym przedszko-

le zostanie wyko$czone i wyposa%o-

ne. Powstanie parterowy budynek tu% 
przy szkole. Placówka b&dzie dwu-

oddzia'owa i przyjmie dzieci z kilku 

wsi, tak%e z Ziemnic, gdzie dotych-
czasowe przedszkole przestanie ist-

nie#. W )wierczynie zaplanowano 

te% remont "wietlicy oraz napraw& 
kanalizacji deszczowej. 

    W Osiecznej przewiduje si& kilka 

robót. Przede wszystkim b&dzie to 

modernizacja ulicy Zielonej na d'u-

go"ci oko'o 90 metrów. Now! estety-

 Ka#dy mieszkaniec gminy jest zainteresowany inwestycjami jakie 

przeprowadza$ si% b%dzie w jego wsi. Od tych prac zale#y przecie# 

wygl&d miejscowo'ci, bezpiecze!stwo mieszka!ców, a tak#e 

wygoda zarówno w codziennym #yciu rodzin jak i w prowadzeniu 
gospodarstwa czy firm. Dlatego z takim zainteresowaniem 

czytelnicy naszej gazety 'ledz& informacje dotycz&ce zamierze! 
inwestycyjnych kolejnych lat.

    Na artyku' zamieszczony w „G'o-

sie Wielkopolskim” zareagowa'a po-

znanianka. Napisa'a list, w którym 

poinformowa'a, %e posiada wiele sta-

rych dokumentów dotycz ! cych 

Osiecznej, prosi'a by je odebra#. Tak 

te% uczynili"my. Starsza pani – Syl-

westra Majdrowicz-Domaga'a nigdy 

nie mieszka 'a w Osiecznej, ale 

przodkowie jej m&%a ukochali to mia-

steczko, a ona ukocha'a pami&# o 
przodkach i szacunek do wszelkiego 

rodzaju dokumentów. Dlatego te% w 

domu w Poznaniu uchowa'y si& dwie 

teczki materia'ów archiwalnych doty-

cz!ce Osiecznej i okolic. Pani Sylwe-

stra przekaza'a nam je w nadziei, %e 

si& przydadz!, %e nie zostan! zaprze-

paszczone, %e pami&# o rodzinie Do-

maga'ów przetrwa.

    Domaga'owie w Osiecznej znani 

W prasie, radio i telewizji g"o'no by"o ostatnio o zapocz&tkowa-
nych przez Towarzystwo Ziemi Osieckiej poszukiwaniach starych 

zdj%$ i dokumentów. Akcja mia"a na celu ustalenie jak w okresie 

mi%dzywojennym wygl&da"o zadaszenie kaplicy stoj&cej na cmen-

tarzu ewangelickim w Osiecznej. Wyniki poszukiwa! mo#e nie 

spe"ni"y oczekiwa!, bo o zadaszeniu nadal nie ma pe"nych infor-

macji, ale na pewno nie rozczarowa"y. 

byli od kilku pokole$. Andrzej Do-

maga'a po krwawej potyczce pod 
wiatrakami (11 stycznia 1919 roku) 

zosta' wybrany przez Rad& Ludow! 
tymczasowym burmistrzem miasta 
(po aresztowaniu burmistrza Brand-
ta). 

    Mieczys'aw Domaga'a tutaj orga-

nizowa' powstanie wielkopolskie, 

bra' te% udzia' w powstaniu warszaw-

skim, nale%a' do w'adz komendy 

G'ównej AK, wielokrotnie odznacza-

ny orderami i medalami za udzia' w 

walkach zbrojnych. Wys'any na front 

francuski pod Verdun zbiera' karabi-

ny i transportem wysy'a' na adres 
Niemca ekspastora Stenta w Lesznie. 

Stamt!d paczki odbiera' ojciec An-

drzej Domaga'a i przechowywa' w 
ziemiance na polu w Osiecznej. Ta 

(doko!czenie na str.5)

Na zdj!ciu: babcia Gra"yna i dziadek Jerzy Gierli#scy z Osiecznej z 
wnukami Juli$, Patrykiem, Antonim i Jakubem.

Glejt zamiast
dachu kaplicy

(doko!czenie na str.2)

 Samorz!d podj!' decyzj&, %e w tym 
roku na inwestycje przeznaczy 19 

procent ca'ego bud%etu gminy. Jest to 

oko'o 4 mln z'otych. Z tych pieni&-
dzy finansowa! si& b&dzie zarówno 

du%e budowy, jak i remonty oraz mo-

dernizacje. Poni%ej podajemy wykaz 

prac jakich mog! spodziewa# si& 
mieszka$cy poszczególnych wsi w 

najbli%szych miesi!cach.

    Najwi&ksz! tegoroczn! inwestycj! 
jest oczywi"cie kontynuowana budo-
wa kanalizacji sanitarnej w K"kole-

Pi!kne %wi!to
Przed dwoma dniami obchodzili"my jedno z najpi#kniejszych "wi$t w roku. 
By% to Dzie& Babci i Dziadka. Uroczyste spotkania z dziadkami organizowa%y 
przedszkola, szko%y, placówki kultury. Wsz#dzie królowa%y u"miechy, 'yczenia 
i artystyczne wyst#py. Dzieci chcia%y przecie' podzi#kowa! za opiek#, pomoc, 
a przede wszystkim za mi%o"!. Mnóstwo imprez odby%o si# te' w domach. Tam 
wnukowie zapraszali dziadków na s%odko"ci i herbat#. Tak'e ci doro"li, którzy 
czasem przychodzili z w%asnymi ju' dzie!mi. Bo Dzie& Babci i Dziadka to 
pi#kne rodzinne "wi#to.


