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Zainteresowanych prowadze-
niem lokalu gastronomicznego
przy osieckich wiatrakach zachę-
camy do wzięcia udziału w prze-
targu ustnym, nieograniczonym na
dzierżawę budynku małej gastro-
nomii, wraz z ogródkiem wiedeń-
skim. Dzierżawa obejmuje
prowadzenie działalności gospo-
darczej w lokalu gastronomicznym
w czasie od 1 września do 31 paź-
dziernika 2011 roku. W skład bu-
dynku wchodzą następujące
pomieszczenia: wiatrołap, sala
konsumpcyjna, magazyn, bufet,
korytarz wewnętrzny, pomieszcze-
nie szatniowo - socjalne, WC dla
personelu, WC dla mężczyzn, WC
dla kobiet i osób niepełnospraw-
nych, kącik na sprzęt porządkowy.
Budynek małej gastronomii wraz z

ogródkiem wiedeńskim ma po-
wierzchnię 127,19 m².

Do 17 sierpnia można składać
oferty oraz wpłacać wadium, prze-
targ natomiast odbędzie się
22 sierpnia 2011 r.

Cena wywoławcza netto za 1m²
miesięcznego czynszu dzierżaw-
nego ustalona została na kwotę
5 zł.

Gmina przygotowała też spe-
cjalną ofertę dla osób zaintereso-
wanych kupnem działek na terenie
gminy Osieczna. Na sprzedaż zos-
tały wystawione dwie działki w
Osiecznej – przy ul. Różanej i Li-
liowej. Zainteresowani powinni
wpłacić wadium do 17 sierpnia.
Przetarg odbędzie się 22 sierpnia.

Więcej informacji na temat
przetargu – www.bip.osieczna.pl.

Działki na sprzedaŜi lokal do wydzierŜawienia

Gmina w ramach pozyskiwania
dofinansowania środków ze-
wnętrznych złożyła do Wielkopol-
skiej Lokalnej Grupy Działania
Kraina Lasów i Jezior dwa wnioski.
Pierwszy z nich dotyczy remontuświetlicy wiejskiej w Kątach,Drzeczkowie i Frankowie. Re-
mont ma polegać na wymianie sto-
larki okiennej. Planuje się
wymienić 26 okien w świetlicy w
Drzeczkowie, 3 okna w świetlicy
we Frankowie i 9 okien w Kątach.
Planowane uzyskanie dofinanso-
wania to 25.000 zł.

Drugi ze złożonych wniosków
dotyczy budowy boisk szkolnychprzy Zespole Szkół w Kąkolewiei Zespole Przedszkole i SzkołaPodstawowa w Świerczynie. Z
boisk przeznaczonych dla uczniów
placówek oświatowych będą mogli
również korzystać mieszkańcy
miejscowości, w których obiekty te
zostaną pobudowane. Będą to bo-
iska o nawierzchni sztucznej do
gry w koszykówkę, siatkówkę i
piłkę ręczną.

Oba wnioski zostały wybrane
do realizacji przez Lokalną Grupę

Unia finansuje
Działania, a obecnie czekają na
ocenę formalną w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

Aż 75 tysięcy zł dofinansowa-
nia pozyskała gmina z Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na remontboiska sportowego i bieżni lek-koatletycznej przy ZS w Osiecz-nej. Realizacja tych zadań jest
przewidziana jeszcze w tym roku.

Gmina Osieczna w związku z
zrealizowanymi inwestycjami
czeka również na refundacje.
Wsparcie w kwocie 276.913 zł ma
otrzymać za zrealizowane zadanie
pod nazwą: Modernizacja orazwyposażenie świetlic wiejskichw miejscowościach: Grodzisko,Kąkolewo, Kąty, Łoniewo, Po-powo Wonieskie, Świerczyna,Wojnowice, Ziemnice.

W związku z zakończeniem
przedsięwzięcia pod nazwą: Za-gospodarowanie terenu przy za-bytkowych wiatrakach wOsiecznej gmina będzie również
składała wniosek o jego częściową
refundację.

Tradycją podczas obchodówDni Osiecznej stało się już to, żemożna na osieckim rynku po-grać w szachy. W tym roku naniedzielę 21 sierpnia równieżprzewidziano Turniej SzachowyJuniorów (do lat 20) im. Tassilovon Heydebranda pod honoro-wym patronatem burmistrzaStanisława Glapiaka.
Organizatorami zabawy są: To-

warzystwo Ziemi Osieckiej, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub
Szachowy "Wieniawa" w Lesznie.
Turniej odbywał się będzie w sali
Szkoły Podstawowej w Osiecznej
w godz. 9.00-15.00. Na osieckim
rynku natomiast odbędzie się sy-

multana szachowa i warcabowa.
Nowością natomiast jest wy-

stawa starych zdjęć, które można
nie tylko oglądać, ale także pomóc
w roszyfrowywaniu miejsc, budyn-
ków i ludzi. Fotografie pochodzące
z okresu międzywojennego zostały
niedawno odnalezione na strychu
jednej ze starych kamieniczek na
rynku w Osiecznej. Na zdjęciach
tych utrwaleni są ludzie, budynki,
krajobrazy Osiecznej i okolicy.
Cenna będzie każda wskazówka,
dlatego już prosimy o pomoc
wszystkich, którzy orientują się w
dawnych czasach. Zapraszamy na
rynek w niedzielę 21 sierpnia!

Turniej szachowyi rozpoznawaniestarych zdjęć
Na Jeziorze Wojnowice od-były się otwarte, spinningowezawody wędkarskie z łodzi „OPuchar Kapitana Sportu” KołaPZW Osieczna.
Zawody rozegrane zostały na

żywej rybie, zgodnie z zasadami
organizacji sportu kwalifikowanego
PZW. W zawodach udział wzięło
22 wędkarzy. Złowiono 29 okoni i
2 szczupaki. Wszystkie ryby po
zmierzeniu przez sędziów wróciły
do wody.

Po pięciu godzinach łowienia

ustaliły się następujące wyniki:
I miejsce - Roman Klefas, II
miejsce - Grzegorz Krawczyk, III
miejsce - Michał Bartkowiak. Naj-
większego okonia zawodów złowił
Jacek Borowiec 29,3 cm

Zawody sędziowali wiceprezes
Koła Aleksander Trzmiel i Dariusz
Kostka.

W organizacji zawodów poma-
gały: Maria Trzmiel, Wiesława i Jo-
anna Borowiec, Paweł Homski
pomógł przygotować miejsca par-
kingowe.

Nad całością czuwał skarbnik
Koła Jacek Borowiec.

Natomiast 16 lipca nad sta-
wami w Pawłowicach odbyły się
zawody wędkarskie o największą
rybę 2011roku. Ryby brały bardzo
słabo. Po czterech godzinach
łowów ustaliły się następujące wy-
niki: I miejsce - Krzysztof Wilkow-
ski - karaś 1020 gram, II miejsce
Jan Nowicki - karaś 970 gram, III
miejsce Marcin Matejewski - karaś
- 930 gram.

Mimo takich wyników zawody
przebiegały we wspaniałej atmo-
sferze, udział wzięło wielu młodych
adeptów wędkarstwa, a jeden z
nich zajął drugie miejsce. Zwy-
cięzcy zostali wyróżnieni pucha-
rami oraz cennymi nagrodami,
spośród pozostałych uczestników
zawodów rozlosowano wiele na-
gród pocieszenia.

Zawody wędkarskie

Lokal małej
gastronomii


