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Od niedawna franciszkanie z Osiecznej mają swoją stronę in-
ternetową. Portal www.franciszkanie.osieczna.pl powstał z
inicjatywy ojca Emila.

Ojciec Emil poprosił o pomoc
Dariusza Bojka, który stronę stwo-
rzył. Subdmonę czyli miejsce na
serwerze i adres internetowy nie-
odpłatnie udostępnił burmistrz Sta-
nisław Glapiak. Natomiast
administratorem, czyli osobą która
zarządza treścią tekstów publiko-
wanych jest Mateusz Nowacki. Na
stronie internetowej znajdą się
więc nowinki z klasztoru. Publiko-
wane będą aktualne wydarzenia
mające miejsce w klasztorze.
Obecnie można na przykład obej-
rzeć zdjęcia wykonane podczas
pierwszych ślubów zakonnych

braci. Są też zaproszenia na uro-
czystości odpustowe. Zaintereso-
wani mogą poczytać o historii
klasztoru, franciszkanach, nieu-
stannym różańcu fatimskim, do-
wiedzieć się o nowicjacie, domach
formacyjnych, dniu fatimskim,
sprawdzić kalendarz uroczystości,
porządek nabożeństw, dyżury spo-
wiedzi, czy skład personalny domu
zakonnego w Osiecznej. Na stro-
nie publikowanych jest też wiele
zdjęć. W imieniu franciszkanów z
Osiecznej zachęcamy do odwie-
dzania strony www.franciszkanie.
osieczna.pl.

Nagroda specjalna z Wrześni
Orkiestra Dęta OSP Osieczna wraz z mażoretkami uczestni-
czyła w VI Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr Dętych - Września
2011. Jednodniowy wyjazd był wielkim sukcesem.

Grupa z Osiecznej brała udział
w przemarszu przez miasto na
wrzesiński rynek, tam wspólnie z
przybyłymi orkiestrami (w sumie
około 350 muzyków) wykonała
dwa utwory.

W festiwalu udział wzięły na-
stępujące orkiestry:

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Zespołu Szkół Elektronicznych w
Bydgoszczy

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów

• Orkiestra Dęta OSP z Kono-
pisk

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
ZSGE z Konina

• Orkiestra Dęta Gminy Bisku-
pice

• Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta w Swarzędzu

• Orkiestra Dęta OSP w Osiecz-
nej

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

Nasza orkiestra wspólnie z ma-
żoretkami brała udział w dwóch
punktowanych przez jurorów kon-
kurencjach:

• Koncert sceniczny
• Przemarsz
Jurorzy oceniający zespoły

brali pod uwagę: dobór repertuaru,
brzmienie i intonację, interpretację
utworów, dynamikę, ogólne wraże-
nie artystyczne.

Orkiestra została dobrze oce-
niona i zdobyła nagrodę specjalną,
którą były profesjonalna trąbka,
statuetka oraz dyplom.

Kapelmistrz Dominik Schulz za-
prasza dzieci klas od 2 do 5 na za-
pisy do orkiestry dętej.
Zgłaszać się można codzien-

nie od godz. 15.00 do 19.00.
lub telefonicznie do M-GOK

w Osiecznej 65 5350045

W ostatnim dniu wakacji spotkali się radni Rady Miejskiej na
obradach X sesji.

Podczas posiedzenia podjętych
zostało dziewięć uchwał. Radni
głosowali za przyjęciem uchwał w
sprawie: przystąpienia do zmian
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna; przystąpie-
nia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy mieszka-
niowej i rekreacyjnej z
niezbędnymi usługami towarzy-
szącymi we wsi Świerczyna;
zmiany uchwały Nr
XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 16 września
2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w miejscowości Kąko-
lewo, gmina Osieczna. Radni
podjęli również uchwałę w sprawie
zawarcia porozumienia między
Gminą Osieczna a Gminą Krzywiń
obejmującego świadczenie usług
opiekuńczych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Krzywiniu.
Oznacza to, że osoby z zaburze-
niami psychicznymi będą mogły
znaleźć opiekę w Krzywiniu w spe-
cjalnym ośrodku. Na sesji uchwa-
lono też nadanie nazwy jednej z
ulic w Osiecznej, przylegającej do
ulicy Kopernika, będzie ona nosiła
miano ul. Lawendowej. Tradycyjnie
też radni uwzględnili zmiany w
uchwale budżetowej na 2010 rok
oraz zmiany uchwały Nr
XXXVI/339/2010 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 29 czerwca 2010
r. w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wy-
konania budżetu Gminy Osieczna
za I półrocze, informacji o kształto-

waniu się wieloletniej prognozy fi-
nansowej oraz zakresu i formy in-
formacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kul-
tury. Zaakceptowano też zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osieczna na lata
2011-2023.


