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Nowy pomost

WOsiecznej powstała długo oczekiwana atrakcja turystyczna. Od
kilkunastu dni na plaży głównej można korzystać z nowego po-
mostu. Oficjalne otwarcie „Osieckiego molo” nastąpi w Noc Świę-
tojańską – 27 czerwca. Ustawienie nowego pomostu trwało kilka
dni. Zajęła się tym firma „Karos” z Sędławek w gminie Bartoszyce
na Mazurach. Pomost usytuowany jest na betonowych pływa-
kach. Każdy z nich waży prawie 1,5 tony. Pływaki przytwierdzone
są łańcuchami do dna jeziora, nie ma więc obaw, że pomost od-
płynie. Pomost ma szerokość 2,4 m a łączna długość podestów
pomostu głównego wynosi 84 metry. Na końcu pomostu jest plat-
forma widokowa z zadaszeniem i ławeczkami, gdzie można od-
począć i obserwować widoki. Obok jest mniejszy pomost
cumowniczy, stamtąd będzie można odpłynąć kajakiem czy ro-
werem wodnym. Na zdjęciu w kolejności: pomost na początku
ubiegłego wieku, prace przy budowie pomostu i nowy pomost w
całej okazałości.

Zapraszamy na “Wianki”
(dokończenie ze str.1)
plaży jest restauracja, pizzeria,
sklep, są wypożyczalnie sprzętu,
jest miejsce na rozbicie namiotów,
tuż obok są parkingi. W tym roku
stanął nowy pomost z miejscem
widokowym, a na czas "Wianków"
będzie duża scena i profesjonalne
nagłośnienie. No i zaprosiliśmy ar-
tystów. Gwiazdą wieczoru, w so-
botę 27 czerwca, będzie zespół
Masters, a do tańca zagra zespół
Harley. Będą też sztuczne ognie i
mnóstwo atrakcji.
- Najważniejsze jak zawsze

okażą się wianki?
- I pięknie przystrojona łódź,

którą mieszkańcy odprowadzą
brzegiem jeziora. Oczywiście ze
śpiewem i muzyką i z orkiestrą
dętą. Zapraszamy każdego, kto
chciałby na wodę rzucić swój wia-
nek i w ten sposób wziąć udział w
imprezie. Im nas będzie więcej,
tym to nocne spotkanie okaże się

piękniejsze. A przewidujemy, że
zabawa potrwa do trzeciej w nocy.
- Dziś do udziału w organiza-

cji "Wianków" zaprasza się
wiele osób?

- Nie będę ukrywał, że przygo-
towanie "Nocy Świętojańskiej" wy-
maga dużo pracy i sporo
pieniędzy. Dlatego co roku korzys-
tamy z pomocy sponsorów. Liczy
się każda propozycja współpracy i
każda złotówka. W tym roku na-
szymi sponsorami są:

KAN-BUD Kąkolewo
FOGOAgregaty Wilkowice
Pizzeria Diabolo Osieczna
GOK Leszno
Miejski Zarząd Dróg Leszno
EURO-PEGAZ Osieczna
Pensjoant Rogatka Osieczna
Włodzimierz Kraśniewski Zbęchy
Radio Elka
Dyskoteka Protektor Dobramyśl
BS w Poniecu - Oddział Osieczna
Wszystkim bardzo dziękujemy.
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Wyjątkowa aura dopisała podczas Gminnych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych rozegranych na boisku w Ziemnicach – u or-
ganizatorów tegorocznych rozgrywek. Rywalizacja między
zawodnikami była zacięta tym bardziej, że dopisała silna grupa
kibiców. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wyniki ukształ-
towały się następująco: w grupie dziewcząt w wieku 12-15 lat
zwyciężyła drużyna z Osiecznej, druga była Świerczyna, a na
trzeciej pozycji Kąkolewo, w tej samej grupie wiekowej chłop-
ców najlepsze tym razem okazało się Kąkolewo, drugie miejsce
zajęła drużyna z Popowa Wonieskiego, trzecia była Świerczyna a
czwarte Ziemnice. W grupie kobiet najlepsze były panie z Ło-
niewa, po nich drużyna ziemnicka i na trzecim miejscu Osieczna.
Wśród mężczyzn najlepszą okazała się drużyna z Łoniewa II,
drugie miejsce zajęło Łoniewo I, trzecie Ziemnice I, dalej kolejno:
Kąty, Świerczyna, Grodzisko, Ziemnice II, Kąkolewo, Osieczna.
Popowo Wonieskie zostało zdyskwalifikowane za niewykonanie
zadań w czasie trzech minut.


