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Już od września każdy najświeższy numer „Przeglądu Osieckiego” bę-
dzie można nabyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej, w
godzinach jego otwarcia czyli od 13.00 do 21.00.
Przypominamy również, że naszą gazetę mieszkańcy gminy, których

uczniowie nie zastali w domach, mogą nabyć w sklepie GS w Świerczy-
nie oraz w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym Wandy Klupsz w Osiecz-
nej. Wszystkie numery „Przeglądu Osieckiego” są do nabycia w Bibliotece
Publicznej w Osiecznej.

Gdzie kupić? Z wizytą u seniorów

Kazimiera Biegańska z Kątów poznała swego męża w Wałbrzychu.
Pan Stanisław tam w kopalni odpracowywał wojsko. Pokochali się i po-
brali, mimo, że pani Kazimiera nie miała jeszcze osiemnastu lat. Ale dzięki
temu teraz, gdy obchodzą 50-lecie wspólnego życia, ciągle jest jeszcze
młoda. Państwo Biegańscy przeżyli w Wałbrzychu dziesięć lat. Mieli tam
swoje mieszkanie, a pan Stanisław dalej pracował w kopalni. Wtedy uro-
dziła się dwójka ich dzieci, córka i syn. W 1968 roku postanowili jednak
wrócić do Kątów. Rodzice pana Stanisława prowadzili 4-hektarowe gos-
podarstwo i potrzebowali pomocy. Zapisali więc dom i ziemię właśnie im
i razem doczekali starości. A jubilatom w Kątach urodziły się jeszcze dwie
córki. Wychowali więc czwórkę dzieci i doczekali się ośmiorga wnucząt i
jednego prawnuka. Pani Kazimiera prowadziła dom, pracowała w polu,
udzielała się społecznie. Sąsiedzi pamiętają ją jako działaczkę GS, radną
i mamę pracującą w komitecie rodzicielskim w szkole. A pan Stanisław
poza gospodarstwem pracował też w melioracji. Kilka lat temu przeżył po-
ważny wypadek i do dziś odczuwa jego skutki. Ale póki co, państwo Bie-
gańscy cieszą się każdym wspólnym dniem, krzątają się w domu i z
radością czekają na wizyty dzieci i wnucząt. A mieszkają z najmłodszą
córką i jej rodziną. Wszyscy razem świętowali 50-lecie ślubu rodziców i
dziadków.

Od września ruszają szkoły dla dorosłych w Osiecznej
Tytuł technika hodowcy koni może być twój

Technikum Hodowli Koni dla dorosłych LIDER OSIECZNA - JE-
ZIORKI, organizuje nabór do szkół. Zajęcia rozpoczynają się już we
wrześniu. Dla dorosłych nauka odbywa się w systemie zaocznym, co dwa
tygodnie. Po dwóch latach nauki w szkole policealnej lub trzech w przy-
padku technikum uzupełniającego absolwenci otrzymają tytuł technika
hodowcy koni, oraz kwalifikacje rolnicze potrzebne między innymi do pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego, zakupu ziemi, pozyskiwania funduszy
UE.
W programie obok przedmiotów ogólnokształcących są przedmioty

zawodowe:
- hodowla i użytkowanie koni
- technologia produkcji pasz
- podstawy produkcji roślinnej
- podstawy produkcji zwierzęcej
- technologie produkcji zwierzęcej
- ekonomika rolnictwa i polityka rolna
- agroturystyka i inne
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w Stadninie Koni w Jezior-

kach pod okiem wyszkolonych instruktorów.
3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Osoby dorosłe, które mają ukończone gimnazjum lub starą szkołę

podstawową mogą uzupełnić wykształcenie do średniego w Liceum dla
dorosłych. Po trzech latach matura i możliwość podjęcia nauki na wy-
ższych szczeblach edukacji2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej uzupełnią wykształcenie

w dwuletnim liceum. Składanie dokumentów i dokładna informacja:
Osieczna, ul. Kopernika 1(w budynku Gimnazjum) 64-113 OsiecznaKONTAKT: (065) 535 05 08 lub 508 194 737, www.cds-lider.com.pl

Zaproszenie na święto wsiObchody 650-lecia Drzeczkowa
Towarzystwo Ziemi Osieckiej zapoczątkowało w ubiegłym roku śro-

dowiskowe imprezy łączące historyczną przeszłość z teraźniejszością,
organizując w Popowie Wonieskim festyn związany z powstaniem tej wio-
ski. Impreza cieszyła się zainteresowaniem i spełniła swój cel.
W 2009 r. przypada 650-lecie Drzeczkowa i tam 27 września (nie-

dziela) na boisku sportowym odbędzie się kolejna impreza o podobnym
charakterze, na którą zapraszają: Sołtys, Rada Sołecka, Towarzystwo
Ziemi Osieckiej oraz mieszkańcy.

W programie przewidziano:
- 13.00 – msza św. w kościele parafialnym w Drzeczkowie
- złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w II Wojnie Światowej
- prezentacja krótkiego rysu o przeszłości Drzeczkowa
- koncert Orkiestry Dętej OSP Osieczna oraz marżoretek
- występ Dziecięcego Zespołu Tanecznego ,,Iskierkiʼʼ z Leszna
- pokaz sprzętu wojskowego z czasów II Wojny Światowej
- program artystyczny w wykonaniu Przedszkola Samorządowego
- wesoły kabaret
- swoje wiersze dla dzieci przeczyta poetka Krystyna Grys
- zgadywanka terenowa dla młodzieży szkolnej z nagrodami
- strzelanie z wiatrówki
- gry i zabawy dla dzieci
- czynne będzie stoisko NZOZ ,,Medicusʼʼ promujące zdrowy styl życia
Wszyscy goście i uczestnicy festynu w Drzeczkowie zostaną poczęs-

towani wojskową grochówką z kiełbasą i ziemniakami pieczonymi w
ognisku! O godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej rozpocznie się zabawa ta-
neczna

Serdecznie Zapraszają Organizatorzy

Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wiesław Wojdyła podpi-
sał umowę, na podstawie której wsparcie finansowe na naukę w roku
szkolnym 2009/2010 dostaną Wiktoria i Filip Suder – mieszkańcy Trze-
bani. Wiktoria jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Osiecznej, a jej młod-
szy brat we wrześniu rozpoczyna naukę w przedszkolu. O stypendium dla
Wiktorii i Filipa wnioskował sołtys Trzebani wraz z komitetem społecznym.
MZO w ramach projektu budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Trzebani wspiera miejscową społeczność. Przypominamy, że pierwszą
stypendystką MZO była Anika Rogalewicz.

Stypendium dla Wiktorii i Filipa

Konwój zboŜowy
W czasie gdy na terenie naszej

gminy nie spadła ani kropla
deszczu, Kotlinę Kłodzką zalała
woda.
Mieszkańcy naszego powiatu

nie zostali obojętni na cudzą
krzywdę i postanowili pomóc. Na
apel odpowiedzieli rolnicy z gminy
Osieczna.
Oferowali więcej zboża niż

przewidywano. Do Kotliny Kłodz-
kiej pojechały trzy tiry. Jeden z nich
z kilkunastoma tonami zboża od
rolników z gminy Osieczna.
Koszt transportu zboża z na-

szej gminy pokryty został z bu-
dżetu gminnego.
O tym ile dokładnie było zboża

i gdzie ono trafiło napiszemy w na-
stępnym numerze.


