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Ostatnia przedwakacjami
We wtorek 28 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami
sesja Rady Miejskiej w Osiecznej. Tradycyjnie już radni pod-
jęli ważne decyzje w sprawie kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

W związku z tym kolejne tereny
przeznaczone pod produkcję rolną
będą miały szansę stać się dział-
kami budowlanymi. Są to decyzje
istotne, choćby z tego względu, że
zainteresowanie kupnem działek,
a co za tym idzie, osiedleniem się
na terenie gminy Osieczna cały
czas rośnie. Radni zgodzili się
również na bezprztergową sprze-
daż budynku przy ul. Kościuszki.
Pozwoli to na sprzedanie lokalu
jego długoletniemu użytkownikowi.
Na sesji podjęta została uchwała w
sprawie intencji udostępniania
mieszkańcom wsi boisk szkolnych
w Kąkolewie i Świerczynie na cele
określone projektem realizowanym
w ramach działania 413 Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju
dla operacji, które odpowiadają

warunkom przyznania pomocy w
ramach działania,”Odnowa i roz-
wój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013. Przyjęcie tej uchwały
warunkuje dalszą możliwość ubie-
gania się o dofinansowanie ze
środków unijnych budowy boisk
szkolnych.

Spośród radnych wybrane zos-
tały osoby tworzące zespół do
spraw zaopiniowania kandydatów
na ławników. Zespół ten tworzą:
Halina Bartkowiak, Zofia Biała, An-
drzej Smyślny, Marek Kozak, Wie-
sław Biderman. Tradycyjnie
również zostały przegłosowane
zmiany w uchwale budżetowej na
2011 rok oraz zmiany w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Miasta i
Gminy Osieczna na lata 2011-
2023.

XXIV DNI OSIECZNEJ19-21.08.2011
PIĄTEK 19.08.2011r.
21.30 – kino nocne
- VIII Światowa Nocna Rowe-

rówka z Rydzyny do Osiecznej -
wyjazd o godz. 22.10

SOBOTA 20.08.2011 r.
6.00 - zawody wędkarskie o

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna /Jezioro Łoniewskie/

14.00 - II Bieg Borków –
Osieczna 2011

17.00 – występy uczniów z
Ogniska Muzycznego działającego
przy M-GOK Osieczna

18.00 – Koncert Orkiestr Dę-
tych z okazji 80-lecia Orkiestry
Dętej OSP Osieczna

21.00 – Gwiazda Wieczoru
SING – SING - to jedyny zespół w
Polsce wykonujący „na żywo” nie-
zwykle popularny repertuar Maryli
Rodowicz

22.30 – zabawa taneczna na
Rynku – z zespołem SWING

NIEDZIELA 21.08.2011 r.
11.00 - msza św. Dożynkowa –

kościół parafialny w Osiecznej
13.30 - zbiórka korowodu do-

żynkowego – Plac MTM GS
Osieczna

- przejazd korowodu dożynko-
wego ulicami miasta

- obrzęd dożynkowy – wręcze-
nie wieńców i chleba

- występ Zespołu Śpiewaczego
„WRZOS” z Kąkolewa

16.30 – Kapela Górali Beskidz-
kich – „KAPELA SPOD BUKA”

występ Koła Śpiewu Lutnia z
Osiecznej

19.00 - Gwiazda Wieczoru
DWIE KORONY przeboje Krzysz-
tofa Klenczona - muzyka lat 60-80

20.30 - zabawa dożynkowa - z
zespołem PARADISE

Ponadto w niedzielę:
- Punkt Koła Pszczelarzy
- Turniej Szachowy
- Rozszyfrowywanie archiwal-

nych zdjęć
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