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Mażoretki na medal
W ostatni weekend czerwca mażoretki z gminy Osieczna pojechały do

Kędzierzyna - Koźla na Mistrzostwa Europy zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerlederek Polskich. Zgro-
madziło się tam ponad tysiąc zawodniczek.

Nasze mażoretki znów odniosły spory sukces. Kadetki z grupy Rewia
zdobyły srebrny medal, a seniorki wywalczyły brąz. W konkurencji wy-
startowała także instruktorka naszych dziewczyn Jagoda Łuczak, która w
duecie z Kamilą Rzepiel-Drgas ze Wschowy zdobyła złoto. Gratulujemy! 
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Remont kuchni w świetlicy w Ziemnicach

Budowa sieci wodociągowej - Berdychowo

Przebudowa sieci energetycznej - ul. ks. P. Steinmetza

Droga za półmetkiem

Trwają intensywne prace przy
przebudowie drogi śródpolnej Po-
powo Wonieskie - Adamowo. Do-
tychczasowa droga gruntowa
otrzyma nawierzchnię z trylinki.
Prace wykonuje brygada remon-
towo - budowlana Urzędu Miasta i
Gminy w Osiecznej przy użyciu
specjalistycznej maszyny do ukła-
dania kostki brukowej oraz łaty wy-

równującej, co znacznie skraca
czas realizacji robót. Na realizację
tego zadania gmina Osieczna
otrzymała dofinasowanie w postaci
dotacji pochodzącej z budżetu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na
prace związane z ochroną, rekul-
tywacją i poprawą jakości gruntów
rolnych. Wysokość przyznanego
dofinansowania wynosi 125 000 zł. 

Wkrótce popłynie gaz
Na podstawie informacji przekazanych przez wykonawcę robót Bur-

mistrz Miasta i Gminy Osieczna informuje, że do 15 sierpnia w Osiecznej
zakończony zostanie pierwszy etap budowy sieci gazowej, który obejmie
32 ulice. Od tego dnia gaz popłynie ulicami: Frankiewicza, Przyjaźni, Zwy-
cięstwa, Ogrodowa, Miejska Droga, Wrzosowa, Konwaliowa, Kopernika,
Liliowa, Różana, Fiołkowa, Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Śniadec-
kich, Dojazdowa, Skłodowskiej, Gostyńska, Słoneczna, Steinmetza, Po-
wstańców Wlkp., Mała Kościelna, Tylna, Rynek, Krawiecka, Jeziorna,
Zamkowa, Kościuszki, Leszczyńska, Śmigielska, droga powiatowa
Osieczna - Łoniewo i Stanisławówka.

Gazu ziemnego będą mogli używać mieszkańcy tych ulic, którzy
wcześniej dokonali podłączenia swych domów, mieszkań i firm do insta-
lacji gazowej.

Mapa na stronie www.osieczna.pl
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