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W niedzielę 2 maja Ochotnicza
Straż Pożarna w Kątach obchodzić
będzie jubileusz 55-lecia istnienia. W
przeddzień tej uroczystości w sobotę
1 maja o godz. 18.00 w kościele pa-
rafialnym w Czerwonej Wsi zostanie
odprawiona msza św. w intencji stra-
żaków oraz poświęcenie sztandaru.
Natomiast w niedzielę uroczystości
rozpoczną się o godz. 14. 00 spotka-
niem przy przedszkolu, by stamtąd w
uroczystym przemarszu przejść do
świetlicy. Tam będzie czas na złoże-
nie życzeń i gratulacji, nastąpi też
przekazanie sztandaru, wręczenie
odznaczeń. Przybyli będą mogli się
wpisać do pamiątkowej księgi. Po
części oficjalnej organizatorzy zapro-
szą na poczęstunek, a potem na za-
bawę taneczną.

W poniedziałek 3 maja tradycyj-
nie, jak co roku odbędzie się w ko-
ściele parafialnym w Osiecznej
koncert z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Wszystkich wielbicieli sportu za-
praszamy natomiast w piątek
7 maja na osiecki rynek. Stamtąd
właśnie wystartują uczestnicy ogól-
nopolskiej akcji promującej zdrowy
styl życia „Polska Biega”. Gmina
Osieczna włączy się do tej akcji już
po raz drugi. W tym roku trasa będzie
taka sama jak w roku ubiegłym. Dla
młodszych uczestników biegu – na
dystansie 800 m poprowadzi ulicami
Rynek - Powstańców Wlkp. - Plac
600-lecia - 27 Stycznia - Rynek, na-
tomiast dla wytrwałych biegaczy na
dystansie 5 km: Rynek - Powstańców
Wlkp. - Plac 600-lecia - 27 Stycznia -
Szkolna - Kościuszki - Zamkowa -
Jeziorna - Gostyńska - Kopernika -
Skłodowskiej - Osiedle za ogródkami
działkowymi - Miejska Droga - Ogro-
dowa - Zwycięstwa - Słowackiego -
Kopernika - Śniadeckich - Frankiewi-
cza - Boczna - Tylna - 27 Stycznia -
Rynek.
Na mecie wszyscy uczestnicy otrzy-
mają dyplomy i poczęstunek. Zapisy
przyjmowane będą w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej – nr tel.
065 5350 016 (wewn. 25)
Przy okazji warto wspomnieć, że w
roku ubiegłym w „Polska Biega” wy-
startowało 90 tysięcy Polaków na
544 zorganizowanych trasach. Za-
praszamy serdecznie do udziału w
biegu.

Kolejna sportowa impreza przy-
gotowana zostanie dla mieszkańców
gminy 29 maja będzie to trzecia Ło-
siecka Łowerówka. Trasa w więk-
szości będzie wiodła polnymi
drogami. Liczyła będzie ok. 20 km.
Wyruszymy z Placu 600-lecia przez
Trzebanię, Leśniczówkę w Kąkole-

wie, ulicą Gruszkową w Kąkolewie
dojedziemy do Frankowa. Dalej
przez Grodzisk dotrzemy na Stani-
sławówkę. Tam organizatorzy jak
zwykle zadbają o poczęstunek.

Dzień później – w niedzielę 30
maja na boisku sportowym w Kąko-
lewie odbędą się gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Początek im-
prezy zaplanowano na godzinę
13.00.W tym roku organizatorem bę-
dzie Ochotnicza Straż Pożarna w Ką-
kolewie.

Natomiast w następny weekend
– już w czerwcu gmina zorganizuje
ogólnopolskie zawody gry w zośkę.
Wyczyny sportowców z Polski i
spoza granic kraju będzie można
oglądać na osieckim rynku (w razie
deszczowej pogody w sali M-GOK w
Osiecznej) w sobotę i niedzielę
5 i 6 czerwca.

Zośkę pamiętamy jeszcze z cza-
sów przedwojennych, nasi dziadko-
wie wtedy młodzi ludzie, czynnie
uprawiali ten sport uliczny. Obecnie
powróciła na nią moda, nadając jej
nowy wymiar. Stworzyło to podstawy
do jeszcze szybszego rozwoju im-
prez sportowych oraz promocji i
umieściło Polskę na mapie Europy
jako najdynamiczniej rozwijającego
się kraju. Footbag jest oficjalnie re-
prezentowany w ponad 15 miastach
w Polsce.

Zośka to już nie tylko dyscyplina
sportowa wymagająca ekwilibry-
stycznych umiejętności, ale również
widowisko połączone z energiczną
muzyką.

Dyscyplina pokazuje też drugą
twarz jako sport odkrywający zapał
do doskonalenia swoich umiejętno-
ści, stawiania czoła wyzwaniom i pro-
wadzenia aktywnego, sportowego
stylu życia.

Poprzez temat projektu chcę po-
kazać uczestnikom, że Zośka nie
opiera się jedynie na podbijaniu pi-
łeczki, ale że wokół niej skupia się
cała kultura.

Pierwszym czynnikiem jest poka-
zanie jak dużomłodych ludzi zrzesza
ta gra. Ludzie Ci poprzez uczestnic-
two w zawodach w Polsce i na całym
świecie tworzą prężnie działające
grupy, wymieniające się doświadcze-
niami i pracujące nad tym, aby jak
najwięcej młodzieży odkryło ten sport
i poświęciło się mu. (Mateusz Ja-
nicki)

O kolejnych imprezach napi-
szemy w następnym numerze „Prze-
glądu Osieckiego”. Na bieżąco będą
się również pojawiały informacje na
stronie internetowej www.osieczna.pl

Zapraszamy do czynnego
udziału!

Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy kilka świąt. Wio-
senny czas pozwala na organizację plenerowych imprez. Za-
praszamy więc mieszkańców gminy na uroczystości, które
odbędą się w najbliższym czasie.

Uroczystości majowew gminie Osieczna

Bronisława i Zenon Gogolewscy całe wspólne życie spędzili w Kątach.
Pan Zenon od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rodziców, a
pani Bronisława przyszła do męża zaraz po ślubie. Poznali się na zaba-
wie w Jerce. Ślub cywilny wzięli 4 maja, a kościelny 7 maja, oczywiście 50
lat temu. Teraz więc obchodzą swój złoty jubileusz. Państwo Gogolewscy
prowadzili 14-hektarowe gospodarstwo. Musieli postawić zabudowania
gospodarcze, które spłonęły w 1939 roku, hodowali trzodę, bydło, konie.
Pan Zenon pracował też w lesie, przez jakiś czas był również prezesem
SKR w Kątach oraz dyspozytorem sprzętu. Dziś wspomina, że całe życie
ciężko wspólnie z żoną pracowali. Wychowali jedną córkę i doczekali się
dwóch wnuczek i dwóch wnuków. Cała najbliższa rodzina mieszka w Przy-
byszewie. Jubilaci są więc w Kątach sami. Ciągle jeszcze krzątają się w
obejściu i ogrodzie, sami prowadzą dom. I niestety, nie są najzdrowsi.
Lubią czytać gazety, oglądać telewizję, czekać na wizytę wnuków. 15 maja
uroczyście obchodzić będą 50-lecie wspólnego życia. Marzą, aby jak naj-
dłużej mogli być razem.

Z wizytą u seniorów

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwaWielkopolskiego rozpoczął
nabór zgłoszeń do IV edycji Kon-
kursu na najlepszy obiekt turystyki
na obszarach wiejskich w Wielko-
polsce.

Zachęcamy więc wszystkich
właścicieli i zarządców obiektów tu-
rystycznych do wzięcia udziału w
konkursie. Wygrana czy wyróżnie-
nie bowiem, oprócz nagród i dyplo-
mów, niesie za sobą promocję
obiektu, zachętę do poznania walo-
rów krajobrazu przyrodniczego i kul-
turowego poszczególnych miejsc.

Konkurs na najlepszy obiekt tu-
rystyki na obszarach wiejskich w
Wielkopolsce obejmuje trzy katego-
rie obiektów uwzględniające zróżni-
cowanie oferty turystycznej.
Kandydatów do konkursu mogą
zgłaszać: wójtowie i burmistrzowie
miast i gmin, starostowie, organiza-
cje agroturystyczne i turystyczne,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Wielkopolska Izba Rol-
nicza, związki branżowe i organiza-
cje społeczno – zawodowe rolników
oraz Lokalne Grupy Działania pro-
gramu LEADER.

Ponadto do konkursu mogą się
również zgłaszać samodzielnie ges-
torzy i właściciele obiektów z pie-

częcią gminy na zgłoszeniu, po-
twierdzającą przyjęcie do wiadomo-
ści przez burmistrza o przystąpieniu
obiektu do konkursu.

Zwycięzcy konkursu w każdej
kategorii otrzymają dyplom oraz na-
grody finansowe. Ponadto laureaci
konkursu oraz wyróżnione obiekty
będą objęte szerokimi działaniami
promocyjnymi.

Szczegółowe informacje doty-
czące IV edycji konkursu (regula-
min, arkusz zgłoszenia obiektu,
kryteria oceny, oświadczenie o wy-
rażenie zgody na udział w konkur-
sie), znajdują się na stronach
internetowych Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego www.umww.pl

Wypełnione arkusze zgłoszenia
wraz z oświadczeniem właściciela
zgłaszanego obiektu w sprawie wy-
rażenia zgody na udział w konkur-
sie należy przesyłać do 15 maja
2010 r. na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWODZTWA WIELKOPOL-
SKIEGO

Departament Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, ul. Piekary 17, 61-823
Poznań z dopiskiem „KonkursAgro-
turystyczny”

Konkurs na obiektTURYSTYCZNY


