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Pierwszy w 2008 roku

Do Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej przyjechał Poseł na
Sejm Maciej Orzechowski. To
właśnie on zaprosił na spotkanie
wszystkich zainteresowanych bu-
dową ścieżki rowerowej na trasie
Osieczna-Leszno. Na spotkaniu z
posłem obecni byli gospodarze -
przedstawiciele władz gminy
Osieczna, oraz goście - przedsta-
wiciele władz miasta Leszna, Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich i projektant. Dys-
kutowano o możliwościach realiza-
cji projektu.

Poseł w Osiecznej

Ścieżka zbudowana będzie po
lewej stronie drogi wiodącej z
Osiecznej do Leszna. Szeroka na
dwa metry, ograniczona krawężni-
kiem i wypełniona mieszanką kru-
szywa naturalnego, a w obrębie
zatok autobusowych oraz w mie-
ście Osieczna zbudowana z kostki
betonowej.

Pierwszy etap projektu – czyli
opracowanie dokumentacji już
został zakończony. Czas na roz-
mowy z właścicielami gruntów, któ-
rych na tym odcinku jest aż
dwudziestu ośmiu.

Zima zrobiła miłą niespodziankę… dzieciom. Niegdyś tak popu-
larne w zimie zajęcie jak zjazd na sankach, dziś z powodu wa-
runków atmosferycznych jest rzadkością, dlatego kiedy tylko tej
zimy sypnęło śniegiem nauczyciele ze szkoły w Osiecznej zorga-
nizowali kulig. Pomocą służył radny Rady Miejskiej Marek Kozak,
który przyjechał traktorem i pociągnął kilkanaście sanek. Dzieci
zostały podzielone na grupy i każdy miał zapewniony minimum
jeden przejazd. Było wesoło, tym bardziej, że większość młod-
szych dzieci w kuligu brała udział po raz pierwszy w życiu. Kulig
krążył po osiedlu za klasztorem. Dzieci i nie tylko - bo także do-
rośli mieli mnóstwo frajdy.

KULIG

- Od tego czasu trochę już
urósł – twierdzi jego mama.

Jest pierwszym dzieckiem Jo-
anny i Tomasza, którzy razem
wybrali imię swemu pierworod-
nemu.

Joasia jest z zawodu pedago-
giem terapeutą, a jej mąż logis-
tykiem. Nie pracują jednak w
zawodzie. Wspólnie prowadzą
firmę „Ekogaz” we Wschowie.

Nikodem miał się urodzić 22
stycznia, widocznie jednak bar-

Nikodem Niedziela z Osiecznej jest pierwszym miesz-
kańcem gminy urodzonym w 2009 roku. Przyszedł na
świat w drugim dniu roku o godzinie 18.30. Ważył 3,3
kg i mierzył 53 cm.

dzo chciał zostać pierwszym
dzieckiem urodzonym w tym
roku i nie zważał na terminy
ustalone przez lekarzy. Chłop-
czyk choć nie ma rodzeństwa,
ma już w domu towarzystwo w
postaci swojej kuzynki Laury
Bartkowiak, która jest od niego o
2 miesiące starsza i mieszka w
tym samym domu.

Obu dzieciom, życzymy by
rosły zdrowo a ich rodzicom, by
mieli pociechę ze swych po-
ciech.


