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<p>Po II wojnie �wiatowej gmina pozosta�a na uboczu przemian gospodarczych.
Przeprowadzona zosta�a reforma rolna, pozosta�� cz� ziemi dawnych folwark� przej�
pa�twowe gospodarstwa rolne, a znaczn� ilo��gospodarstw opuszczonych przez
ludno��niemieck� obj�i repatrianci ze wschodu. Nast�pi�a migracja ludno�ci gminy na
ziemie odzyskane. Ostatecznie liczba mieszka�� gminy ustabilizowa�a si�na poziomie 5-5,5
ty�. Os� i od wielu lat utrzymuje si�w tych granicach.</p>
<p><br />W ostatnich latach daje
si�jednak zauwa�y�tendencja do zmniejszania si�liczby mieszka�� w mniejszych
miejscowo�ciach przy r�noczesnym zwi�szaniu si�ludno�ci Osia.<br />W latach
powojennych nast�pi� upadek rozwijaj�cego si�przed wojn� przemys�u drzewnego. Jego
tradycje podtrzymywa�a do lat dziewi�dziesi�tych Sp�zielnia Pracy "zgoda" i kilka zak�ad�
rzemie�lniczych. Od lat dziewi�dziesi�tych wyra�nie zauwa�alny jest ponowny rozw� tej
dziedziny gospodarki.<br />Rozbudowie uleg�y dotychczasowe zak�ady rzemie�lnicze, w
tym: kilka zatrudniaj�cych od kilkunastu do kilkudziesi�iu pracownik� oraz jeden maj�cy
charakter kilkusetosobowego przedsi�iorstwa. Podobne zjawisko mo�na zaobserwowa�w�r�
zak�ad� przetw�stwa mi�nego i w chwili obecnej zamiast jednej masarni dzia�a kilka
zak�ad� tej bran�y, w tym jeden zak�ad o charakterze kilkusetosobowego
przedsiebiorstwa.<br />Wspomniane zak�ady wraz z tymi, kt�e przetrwa�y okres przemian
gospodarczych z prze�omu lat osiemdziesi�tych i dziewi�dziesi�tych tworz� rynek pracy,
zapewniaj�cy miejsca pracy, ju� nie tylko mieszka�om gminy, gmin o�ciennych, ale i powiatu
�wieckiego.<br />R�nolegle nast�pi� na terenie gminy rozw� us�ug turystycznych, przy
czym szczeg�nego znaczenia nabra� Tle� w kt�ym powsta�o wiele o�rodk�
wypoczynkowych, osiedli domk� letniskowych, kwater prywatnych i sezonowych plac�ek
us�ugowych. Dalszemu rozwojowi tego typu dzia�alno�ci gospodarczej winno
sprzyja�systematyczne podnoszenie standard� us�ug turystycznych, zwiekszenie oferty
turystycznej, realizacja gminnych program� rozwojowych oraz coraz szersza promocja terenu
gminy i jej walor� przyrodniczych i krajoznawczych.</p> <p>�</p> <p><em>Tematy
opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.<br /> z
dzia�u opracowanego przez mgr Marka Miesa��<br /> Dzia� "Zas�u�eni i wybitni ludzie
opracowa� Mariusz Chudecki.<br /> Od Redakcji: Niekt�e �r�tytu�y zosta�e zmienione.
Zaktualizowano te� zapisy w cz�i "Po II wojnie �wiatowej"</em></p> <p>�</p>
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