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Pomoc dla uzależnionychGrupa "AA" Meetingi PrzebudzenieSpotkania w salce parafialnej w Osiecznejw każdy poniedziałek od 18.00ul. O. Edwarda Frankiewicza 2W ostatni poniedziałek miesiącajest tzw. "Meeting otwarty"dla zainteresowanychosób nieuzależnionych

Stąd od 1 stycznia 2010 r.
Gmina Osieczna straciła możliwość
udzielania osobom fizycznym dofi-
nansowania do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na
podstawie ,,Programu budowy i fi-
nansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Osieczna” ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym z przy-
krością informujemy o konieczności
,,zawieszenia” programu co skut-
kuje tym, że osoby realizujące za-
danie polegające na budowie
przydomowych oczyszczalni zmu-
szone będą pokryć w całości 100%
wydatków, bez możliwości ubiega-

Koniec dotacji
Z dniem 1 stycznia 2010 r. Ustawodawca, nie wprowadzającokresu przejściowego zlikwidował zapisami ustawy z dnia20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony śro-dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grud-nia 2009 r.) Gminne Fundusze Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej, czyli fundusze celowe.nia się o dofinansowanie ze strony

gminy. Z ogłoszonego w ubiegłym
roku programu dofinansowania sko-
rzystali właściciele 4 gospodarstw
domowych.

W przypadku znalezienia lub po-
jawienia się nowych rozwiązań
prawnych umożliwiających udziela-
nie dofinansowania do przedsięw-
zięć ekologicznych, program
zostanie wznowiony.

O sprawie będziemy zaintereso-
wane osoby informować na bie-
żąco.

Szczegółowe informacje na ten
temat uzyskać można w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej pok. nr
4 – Tomasz Biernaczyk tel. (065)
5350 016.

Jezioro Góreckie znajdujące się na rozdrożu międzyMiąskowem a Ziemnicami, dotychczas leżało odłogiem.Gmina postanowiła wydzierżawić akwen wodny o po-wierzchni 14,26 ha na okres dziesięciu lat.Na dzierżawcy będzie spoczywał obowiązek utrzyma-nia porządku i czystości wokół jeziora, nadzoru ichtiolo-gicznego i ekologicznego nad jeziorem i rybostanem,systematycznego zarybiania i ochrony gatunków ryb.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi2.000 zł. Aby zostać dzierżawcą należy przystąpić do ogło-szonego przez gminę przetargu. Wybrana zostanie taoferta, która uzyska największą liczbę punktów za ele-menty wymienione w ofercie. Przystępujący do przetarguzobowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu w wyso-kości 400 zł w terminie do 26 marca 2010 r. a oferty należyzłożyć do 31 marca. Szczegóły dotyczące przetargu orazformularz ofertowy znaleźć można na stronie internetowejwww.osieczna.pl.W tym samym czasie odbędzie się też rozstrzygnięcieprzetargu na wydzierżawienie na okres 4 lat nieruchomo-ści rolnej stanowiącej własność gminy Osieczna. Nieru-chomość ma powierzchnię 1, 0760 ha. Wywoławczyczynsz roczny dzierżawy wynosi 3, 55 q żyta. A wadium20 zł.

Po szkolnych eliminacjach do
Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy
Pożarniczej” Młodzież zapobiega
pożarom” oraz do Turnieju z za-
kresu Wiedzy o Obronie Cywilnej
przyszedł czas na eliminacje miej-
sko-gminne. Konkurs wiedzy po-
żarniczej przeprowadzono w
dwóch grupach wiekowych –
szkoła podstawowa i gimnazjum.
W kategorii szkół podstawowych
zwyciężyli:

I m. – Marek Walenczewski
II m. – Tomasz Śląski
III m. – Jakub Jagłowski
W kategorii gimnazjów:

I m. – Aneta Stachowska
II m. – Alicja Tusień
III m. – Monika Hoffmann
Marek i Aneta będą brali udział

w dalszych zmaganiach na etapie
eliminacji wojewódzkich.

W Turnieju z zakresu Obrony
Cywilnej udział wzięło dziewięć
osób. Najdoskonalszą wiedzą wy-
kazali się:

I m. – Monika Konieczna
II m. – Karolina Siemiączko
III m. – Nicole Jankowiak
Wszyscy zwycięzcy otrzymali

nagrody i dyplomy, a pozostali
uczestnicy nagrody pocieszenia.

Konkurs poŜarniczy


