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Wakacyjny przewodnik turysty

Wjeżdżając do Osiecznej
od strony Leszna nie sposób
przeoczyć wyjątkowy na skalę
europejską kompleks trzech
wiatraków koźlaków. Naj-
starszy z nich pochodzi z 1761
roku. Kiedyś na wzgórzu było
tych budowli znacznie więcej,
służyły jako młyny zbożowe do
lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Dziś są wizytówką
gminy i symbolem wyróżniają-
cym.

Zorganizowane grupy za

wcześniejszym uzgodnieniem
w urzędzie mogą oglądać
wnętrza drewnianych budowli.

Widoczna z plaży głównej
wieża należy do zamku w
Osiecznej. Od pięćdziesięciu
lat budowla służy jako obiekt
ratujący zdrowie. Obecnie jest
tam szpital Rehabilitacyjno-
Leczniczy dla Dzieci i Mło-
dzieży. Ze względu na funkcję
zwiedzanie wnętrz zamku jest
utrudnione, jednak bez pro-
blemu można go zobaczyć z

zewnątrz, wchodząc na teren
otaczającego parku.

Odwiedzając Osieczną błę-
dem jest nie wstąpić do odda-
lonych od miasteczka o 1
kilometr Jeziorek. Otwarta
Stadnina Koni i Dworek w
stylu tyrolskim, minizoo i moż-
liwość wypoczęcia w cieniu
drzew pięciohektorowego
parku przyciąga rzesze turys-
tów. Nudzić się tam nie spo-
sób. W każdy sobotni poranek
w piecu chlebowym wypiekany

jest chleb. Okrągłe, pachnące,
gorące bochny kosztują 5 zł i
smakują naprawdę wyśmieni-
cie.

Piękną panoramę Osiecz-
nej można zobaczyć z wieży
widokowej Jagoda umiejsco-
wionej przy drodze z Osiecz-
nej do Łoniewa (w kierunku
Ponieca). Tablice wskażą
drogę do parkingu, a stamtąd
już około 200 metrów do dwu-
kondygnacyjnej platformy wi-
dokowej.

To oczywiście nie wszyst-
kie atrakcje gminy. Na ko-
lejne ciekawe miejsca
zwrócimy uwagę w następ-
nym - lipcowym numerze.

REDAKCJA

Witamy wczasowiczów!
Nadeszły wakacje, a wraz z nimi naszą gminę odwiedzają turyści i letnicy. Aby miło
wspominali naszą ziemię mamy dla nich kilka propozycji. A i mieszkańców gminy za-
chęcamy do odwiedzenia kilku ciekawych miejsc, bo na aktualności nie traci przy-
słowie „cudze chwalicie, swego nie znacie…”

www.osieczna.pl

Jeziorki

Zamek

Wiatraki


