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W budynku Urzędu Miasta i Gminy trwają remonty. Petenci od-
wiedzający urząd muszą się uzbroić w cierpliwość. Prace potrwają
do końca lipca, po ich zakończeniu wnętrze budynku zyska nowy
wygląd i zmieni się rozmieszczenie biur. Wszelkie dokumenty
klienci zostawiać będą w okienku podawczym. Wyznaczone zo-
stanie również miejsce, gdzie spokojnie można będzie wypełnić
wnioski.

Nowy wygląd zyskał osiecki rynek. Położono nową warstwę as-
faltu, na której namalowano pasy wyznaczające miejsca parkin-
gowe. Teraz ruchem na parkingu kierują znaki drogowe. Doniczki
z kwiatami stanowią zatoczkę dla autobusów. Uwaga kierowcy!
Ruch na parkingu jest jednokierunkowy.

Choć tradycja powstania wiel-
kopolskiego jest w naszej gminie w
wieloraki sposób kultywowana, to
od czasów wydania w 1939 r.
książki o. Edwarda Frankiewicza
„Osieczna w walce o niepodle-
głość” nie ukazała się, żadna mo-
nografia na ten temat. Dobrą
okazją do przypomnienia tamtych
wydarzeń jest „okrągła” rocznica
wybuchu powstania. Opracowanie
książki powierzono Jarosławowi
Wawrzyniakowi – autorowi kilku
pozycji dotyczących walk po-
wstańczych w regionie leszczyń-
skim, m. in.: „Kwatera powstańców
wielkopolskich 1918-1918 na
cmentarzu w Lesznie”, „Pawłowice
i Gmina Krzemieniewo w Powsta-
niu Wielkopolskim 1918-1919”, kil-
kudziesięciu biogramów do trzech

Z inicjatywny Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, przewod-
niczącego Rady Miejskiej Osiecznej oraz Towarzystwa Ziemi
Osieckiej, w dziewięćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania
wielkopolskiego 1918 - 1919 wydana zostanie książka upa-
miętniająca wydarzenia, które miały miejsce wówczas w oko-
licach Osiecznej.

tomów „Biogramów uczestników
Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919”.

Mamy nadzieję, że w Państwa
domach są jeszcze niepubliko-
wane dotąd materiały, dokumenty,
zdjęcia i pamiątki dotyczące po-
wstania w okolicach Osiecznej.
Prosimy w tym miejscu o udostęp-
nienie ich na potrzeby wydaw-
nictwa. Osoby dysponujące takimi
pamiątkami prosimy o kontakt z Al-
doną Korbik z Urzędu Miasta i
Gminy Osieczna pod nr tel. 0-65
5350016, e-mail: a.korbik@osie-
czna. pl

Wszystkie materiały po skopio-
waniu zostaną zwrócone właści-
cielom.

Będzie książka

Trwają prace nad budową ko-
lejnego etapu chodnika w Wojno-
wicach. W tym roku założone
zostanie 175 mb płytek. Koszt in-
westycji to 52 tysiące złotych, w
tym udział z budżetu gminy wynosi

15 tysięcy zł. Zakończenie budowy
zaplanowano na koniec lipca, ale
tempo prac pozwala przypusz-
czać, że nastąpi to nawet kilka ty-
godni wcześniej.

Prace trwają

Pracownicy urzędu, inspektor nadzoru budowlanego, pracownik
Zakładu Usług Wodnych i przedstawiciele firmy wykonującej ro-
boty dokonali odbioru technicznego kanalizacji w Osiecznej i zbu-
dowanego odcinka kanalizacji w Kąkolewie. Sprawdzone zostały
studnie, pompownie z tłocznią.


