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W Świerczynie odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez
Szkołę Podstawową. Piknik adresowany był do uczniów, rodzi-
ców oraz mieszkańców obwodu szkoły. Każda klasa miała za za-
danie przygotowanie dwóch potraw: pyrów z gziką oraz placka
drożdżowego. Jury oceniało smak potraw, a przybyli kosztowali
smakołyki. Okazało się, że laur zwycięstwa przypadł uczniom
klasy pierwszej. Podobno ich ciasto było rewelacyjne w smaku.
Poza atrakcjami kulinarnymi przygotowano też szereg zabaw i
konkursów, było powożenie bryczką i pokaz gaszenia pożaru w
wykonaniu OSP Świerczyna oraz akcja ratownicza wydobywania
z auta uwięzionej ofiary wypadku prezentowana przez OSP
Osieczna. Strażacy przerobili też starego Poloneza na kabriolet.
Natomiast uczniowie szkoły przygotowali inscenizację. Była też
loteria fantowa, a dochód z imprezy przeznaczony został na po-
trzeby placówki oświatowej.

Dwie grupy uczniów klas pierwszych Gimnazjum w Kąkolewie od-
wiedziły Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej by zapoznać się z
pracą samorządowców. Młodzież spotkała się z burmistrzem Sta-
nisławem Glapiakiem i odwiedziła poszczególne biura. Była to
praktyczna lekcja wychowania obywatelskiego. Opiekunką obu
grup była pani Teresa Rosińska.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej ogłasza przetarg nieograniczony
na dzierżawę na okres 3 lat alei owocowej (jabłonie) przy drodze polnej
Witosław – Adamowo oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1 o pow.
1,24 ha., zapisanej w KW 27002.
Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2009 roku o godz. 13.00 w sali se-
syjnej Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej. Zastrzega się prawo odstą-
pienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
1. Roczny wywoławczy czynsz dzierżawy wynosi: 150,00 zł
2. Wadium w wys. 20,00 zł płatne do dnia 16 lipca 2009 r. na konto
Gminy Osieczna w BS Poniec Oddział w Osiecznej Nr 93 8682 0004
2600 0273 2000 0030.
3. Czynsz za dzierżawę jest płatny 1 raz w roku w terminie do dnia 15
listopada.


