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Festyn ekologiczny na plaży w Osiecznej Miejski Zakład Oczyszczania, wspólnie z władzami gminy, zorganizował specjalnie dla mieszkańców gminy.

Było to swoiste święto z okazji otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Na początku został rozstrzygnięty konkurs dla szkół i przedszkoli
na zbiórkę baterii. W kategorii przedszkoli zwycięzcami okazali się uczniowie Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie, którzy zebrali 1,2 kg baterii w
przeliczeniu na jedną osobę, drugie miejsce zajęło przedszkole w Osiecznej, wyróżnienie trafiło do przedszkolaków z Kąkolewa. W kategorii szkół zwy-
cięzcami okazali się uczniowie Zespołu Szkół z Kąkolewie z wynikiem 0,7896 kg na jednego ucznia, zaraz za nimi uplasowali się uczniowie Zespołu Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie z wynikiem 0,6630 kg, trzecią pozycję zajęli uczniowie Zespołu Szkół w Osiecznej po zebraniu 0,4815 kg w
przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrody wręczył burmistrz Stanisław Glapiak, dyplomy z podziękowaniami otrzymali nauczyciele, którzy przez cały rok
szkolny opiekują się uczniami biorącymi udział w konkursie, czuwają nad prawidłowym przebiegiem konkursu przypominając dzieciom o ekologii. Zwycięzcy
przygotowali krótkie, aczkolwiek bardzo obrazowe występy artystyczne przypominające o tym jak ważna jest ekologia.

Po części oficjalnej przyszedł czas na konkursy i zabawy dla dzieci, był też pokaz produkcji papieru czerpanego z kartoników po napojach, pokaz sprzętu
MZO oraz pokazy strażackie, emocjonujący mecz siatkówki plażowej rozegrany pomiędzy pracownikami MZO a przedstawicielami gminy Osieczna. Tym
razem szczęście uśmiechnęło się do pracownikówMZO. Przez cały czas zbierano elektrośmieci. Rozstrzygnięto konkursy na najlepsze hasła, dlatego wiele
osób podczas tej imprezy otrzymało nagrody i upominki.

Już po raz szósty Stowarzyszenie Leszno Region zorganizowało rajd rowerowy dla mieszkań-
ców wszystkich gmin w powiecie. Gmina Osieczna należy do Stowarzyszenia i jak zawsze wzięła
udział w tej turystycznej imprezie. Tym razem 4 września na metę rajdu wyznaczono plażę nad je-
ziorem w Górznie. Tam odbywał się równocześnie festiwal piosenki poetyckiej. Nad jezioro zjechali
miłośnicy ballady i poezji. Uczestnicy rajdu trafili więc na koncert jednego z zespołów. Przy pięknej
pogodzie występował zespół “Fart”.

Z gminy Osieczna wyjechało około 40 rowerzystów. Każdy na starcie otrzymał bon, który upo-
ważniał do odebrania mapy z ścieżkami rowerowymi regionu, porcji grochówki i udziału w losowa-
niu nagród. Na miejscu więc wszyscy mogli się posilić, a potem cieszyć nagrodami. Z wszystkich
gmin do Górzna przyjechało około 300 rowerzystów. Wśród nich był też burmistrz Osiecznej, Sta-
nisław Glapiak. A kilkunastu rowerzystów z naszej gminy wygrywało koszulki, ochraniacze, smy-
cze, filiżanki. Nagrody wręczał między innymi wiceprezydent Leszna, ZdzisławAdamczak. Zapraszał
wszystkich do Jeziorek na kolejną imprezę Stowarzyszenia. Mówił “do zobaczenia”. Niestety, nie
wrócił do Leszna, nie spotkał się z nami w Jeziorach. W drodze powrotnej z rowerówki odszedł na
zawsze. Będziemy go pamiętać uśmiechniętego, wręczającego nagrody, mówiącego z pasją o na-
szym regionie.

Ciekawostką rowerówki było to, że właśnie tego dnia do rejestru miejsc, które warto zobaczyć dołączono grodzisko. Znajduje
się ono około stu metrów od jeziora w Górznie na granicy gmin Krzemieniewo i Osieczna. Stowarzyszenie umieściło tablicę pro-
wadzącą do grodziska. Znajduje się na niej informacja o tym, że grodzisko powstało prawdopodobnie w XVII wieku. Było miejs-
cem skąd według legendy Maćko Borkowic napadał na kupców podróżujących traktami gostyńskim i krzywińskim. Dziś jest to
wał w lesie otaczający zagłębienie. Jest zarośnięty drzewami i krzewami. Ze względów konserwatorskich nie można tam nic
zmieniać. Ale zobaczyć warto.

Rowerem przez Leszno-Region


