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Nagrodzeni przez burmistrza

Andrzej Głowacki – od osiemnastu lat jest dyrektorem szkoły w
Osiecznej, piastował to stanowisko kiedy szkoła była jeszcze Szkołą Pod-
stawową, teraz prowadzi Zespół Szkół Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Podczas Gminnych obchodów Święta Niepodległości Burmistrz wręczył wyróżnienia siedmiu osobom – zasłużonym dla gminy.

Anastazja Wróblewska - przyczyniła się do ochrony wielu dokumen-
tów fotograficznych, historycznych pozwalających zachować w pamięci
dzieje oraz wygląd gminy. Jej zbiory archiwalne stały się podwaliną cie-
kawych publikacji, przez 28 lat pracowała na stanowisku Skarbnika Miasta
i Gminy.

Dominik Schulz - kształci mu-
zycznie młode pokolenia. Wielką
zasługą jest prowadzenie od sze-
ściu lat Orkiestry Dętej przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w
Osiecznej i angażowanie mło-
dzieży w życie kulturalne nie tylko
gminy Osieczna, ale także gmin i
państw sąsiednich oraz organiza-
cja czasu wolnego i interesujących
wyjazdów.

Sławomir Musielak - jego żuż-
lowe sukcesy niosą dobrą sławę
miejscowości oraz gminie, w której
mieszka. Zdobyte tytuły: Wicemist-
rza Wielkopolski, Wicemistrza Pol-
ski, Młodzieżowego Mistrza Polski
Par Klubowych, wicemistrza Polski
w Młodzieżowych Indywidualnych
Mistrzostwach Polski w Żużlu oraz
brązowe medale w Mistrzostwach
Polski Par Klubowych Seniorów i
turnieju Srebrnego Kasku są dla
mieszkańców gminy wielką rado-
ścią.

Stanislaw Jędraś – jego wieloletnia praca na rzecz dokumentowania
dziejów miasta i gminy jest skarbnicą wiedzy o życiu, kulturze, działaniach
naszych przodków. Publikacje autorstwa Stanisława Jędrasia służą miesz-
kańcom chcącym poznać historię bliskich oraz studentom przy tworzeniu
prac licencjackich i magisterskich. Książki oraz roczniki te są i przez wiele
lat nadal będą źródłem wiedzy o gminie.

Alojzy Karolczak - dał się poznać jako wspaniały działacz, Przewod-
niczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Kąkolewie, to dzięki
niemu dzieci i młodzież mają przestrzenną salę gimnastyczną i szkołę, w
której miło jest zdobywać wiedzę.

Urszula Lenartowicz - od dziesięciu lat piastuje funkcję dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, przedtem pracowała w tej
samej placówce jako nauczycielka. Spod jej opiekuńczych rąk do szkoły
trafiło już kilka pokoleń mieszkańców gminy.


