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Gmina po raz drugi ogłosiła
przetarg na sprzedaż pałacu w
Ziemnicach. Tym razem cena wy-
woławcza została obniżona do
695.000 zł, wadium, które zaintere-
sowani powinni uiścić do 26 marca
wynosi natomiast 130.000 zł.

Przypomnijmy, że pałac usytuo-
wany jest na działce o powierzchni
1, 4800 ha położonej w bezpośred-
nim sąsiedztwie Jeziora Ziemnic-
kiego. Powierzchnia użytkowa
pałacu wynosi 434m². Budynek po-
chodzi z drugiej połowy XIX wieku i
choć nazwany jest pałacem, nie jest
wpisany do rejestru zabytków. Prze-
targ odbędzie się dnia 31 marca
2010 roku o godz. 13:00 w sali nr 14
UMiG w Osiecznej.

Przystępujący do przetargu są
zobowiązani do wpłaty wadium w

pieniądzu w terminie do dnia 26
marca 2010 r. (włącznie) na konto
depozytowe UrzęduMiasta i Gminy
w BS Poniec Oddział w Osiecznej
nr konta 93 8682 0004 2600 0273
2000 0030,

Warunkiem udziału w przetargu
jest wniesienie wadium i przedłoże-
nie komisji przetargowej:

a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości - w przy-

padku osób fizycznych,
c) w przypadku osób prawnych -

aktualnego odpisu z właściwego re-
jestru, pełnomocnictwo oraz dowód
tożsamości osoby reprezentującej
podmiot,

Szczegółowe informacje o prze-
targu można uzyskać w UMiG
Osieczna, tel. /065/ 5 350 016.

NA SPRZEDAŻ

4 lutego po południu szkolna scena zamieniła się w laboratorium
chemiczne. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Włodzimierza
Prętkowskiego do Szkoły przyjechali pracownicy Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego inżynier Lidia Jabłonka oraz doktor
Andrzej Vogt, którzy przeprowadzili niezwykle atrakcyjny pokaz
pt. „Różne fazy energii”. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali,
ze zdumieniem i fascynacją oglądali i chętnie uczestniczyli w do-
świadczeniach. Bardzo podobało się odczytywanie za pomocą
gazu tajemnego listu napisanego atramentem sympatycznym. Za-
dziwiały przemiany barw różnych substancji. Robiły wrażenie wy-
buchy, towarzyszące im dymy, pełzające węże i eksperymenty z
ultrafioletem. Cel spotkania został osiągnięty. Uczniom ta nie-
zwykła lekcja chemii i fizyki bardzo się podobała. Dyrektor Alina
Żalik podziękowała naukowcom z Uniwersytetu Wrocławskiego i
Włodzimierzowi Prętkowskiemu za stworzenie uczniom możliwo-
ści obejrzenia bardzo interesującego pokazu.

W czasie ferii 84 dzieci z naszej
gminy pojechało na zimowisko do
Zakopanego.W programie znalazło
się miejsce na jazdę na nartach, łyż-
wach i sankach, a także kibiciowa-
nie zawodom Pucharu Świata w
Skokach Narciarskich. Grupa prze-
szła lub przejechała: kolejką na Gu-
bałówkę i wyciągiem krzesełkowym
z Butorowego Wierchu, pieszo na
Rusinową Polanę i do Sanktuarium
Matki Królowej Gór na Wiktorów-

kach. Mimo skromnej ilości śniegu
udał się kulig i ognisko pod krok-
wiami, oraz szaleństwa morsów w
geotermalnym aqua-parku.Wieczo-
rami zapewniono uczestnikom zaję-
cia: projekcje filmów i prezentacji,
turniej w układaniu klocków JENGA,
bal karnawałowy oraz smaczne i
zdrowe atrakcje kulinarne.Zimowy
wyjazd zorganizowali dzieciom nau-
czyciele ZS w Osiecznej oraz
ksiądz Marek Smólski.

Ferie w Zakopanem
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