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Przypominamy, że za kilka dni
- 30 maja - rusza w trasę druga
Łosiecka Łowerówka. Tak jak
marsz nordycki, który odbędzie się
za dwa tygodnie, w sobotę 13
czerwca, Łosiecka Łowerówka
została wpisana w Sportowy Tur-
niej Miast i Gmin w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich. Tym bardziej zachę-
camy naszych czytelników do
uczestnictwa. Im więcej nas bę-
dzie na wszystkich sportowych im-
prezach odbywających się na
przełomie maja i czerwca, tym
większą mamy szansę na pokona-
nie innych gmin z naszego woje-
wództwa, a zarazem zdobycie
cennych nagród. Niech to będzie
zdrowa rywalizacja. Organizatorzy
punktują ilość osób, które uczest-
niczą w życiu sportowym gminy,
nie będzie więc żadnych wyścigów
czy jazdy na czas. Wystarczy, tak
jak w ubiegłym roku, przyjechać na
rowerze w sobotę 30 maja o 9.45
na Plac 600-lecia przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w

Łowerówka
Osiecznej. Wcześniej trzeba pa-
miętać, żeby się zapisać i odebrać
kupon upoważniający do odbioru
talerza grochówki. Jeszcze raz
przypominamy, że trasę wyzna-
czają jeziora Witosławskie i
Drzeczkowskie, które objedziemy
dookoła. Być może uda się chwilę
wytchnienia znaleźć na terenie
parku pałacu witosławskiego. Wró-
cimy drogą usytuowaną koło
oczyszczalni ścieków. Po przekro-
czeniu obwodnicy zabezpieczonej
przez miejscową OSP pojedziemy
ulicą 27 Stycznia i przez Rynek na
letnisko. Tam na uczestników cze-
kał będzie posiłek regeneracyjny.
Jest jeszcze jeden dzień by za-

pisać się, odebrać bezpłatny
kupon na grochówkę i wziąć udział
w gminnej rowerówce. Zachęcamy
do tego gorąco rodziny, przyjaciół,
dużych i małych, dzieci i młodzież.
Obiecujemy, że nie pożałujecie.
Zapisy przyjmowane są w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w dni
robocze w godzinach 13.00 do
21.00. do 28 maja włącznie.

WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę
7 czerwca znów pójdziemy do urn. Lokale wyborcze czynne będą od
8.00 do 22.00. W naszej gminie czynnych będzie pięć lokali wybor-
czych. Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej powinni
się zgłaszać mieszkańcy Osiecznej, Stanisławówki, leśniczówki w Ło-
niewie, Jeziorek, Trzebani i Berdychowa. W świetlicy Zespołu Szkół w
Kąkolewie czynny będzie lokal przeznaczony dla mieszkańców Kąko-
lewa, Nadleśnictwa Karczmy Borowej, cegielni Kąkolewo i leśniczówki
w Kąkolewie. W świetlicy wiejskiej w Grodzisku zagłosują mieszkańcy
Dobramyśli, Frankowa Grodziska i Łoniewa. W Schronisku Młodzie-
żowym w Osiecznej będą głosować mieszkańcy Drzeczkowa, Popowa
Wonieskiego, Witosławia, Wojnowic, Wolkowa Koloni Nowe Wolkowo,
Kopaniny i Adamowa. W Szkole Podstawowej w Świerczynie lokal wy-
borczy przeznaczono dla mieszkańców Kątów, Maciejewa, Świer-
czyny, Kleszczewa, Przysiółka Chmielkowo, Miąskowa, Ziemnic,
Przysiółka Górka i Kolonii Ustronie.
W jaki sposób głosować?

Spośród dziesięciu list wyborczych uprawniony do głosowania wy-
biera jedną i na niej zakreśla swojego kandydata do Parlamentu. Gło-
sować można tylko na jedną listę stawiając znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata z tej listy. Oddany głos daje kandy-
datowi pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Głos będzie nieważny
jeśli głosując postawi więcej niż jeden znak „x” na więcej niż jednej li-
ście.

Akcja bezpłatnej zbiórki zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego przeprowadzonej na
początku maja okazała się po-
trzebna a nawet niezbędna. Pra-
cownicy Miejskiego Zakładu
Oczyszczana zebrali w gminie
Osieczna łącznie 10,5 tony niepo-
trzebnych, zepsutych urządzeń.
Mieszkańcy gminy wystawili 55
urządzeń zawierających freony –
w tym 37 lodówek i 18 zamraża-
rek. Oprócz tego 164 telewizory i
73 monitory. Było jeszcze 599 wy-
rzuconych mniejszych sprzętów ta-
kich jak czajniki, drukarki,
klawiatury, krajalnice, kseroko-
piarki, kuchenki, klimatyzatory, od-
kurzacze, pralki, skanery, wirówki i
odtwarzacze video.

Podsumowaniezbiórki

Na ostatniej tak zwanej absolu-
toryjnej sesji radni byli jedno-
myślni. Zaufanie jakie pokładali w
burmistrzu nie poszło na marne.
Radni swą jednomyślnością w gło-
sowaniu na udzielenie absoluto-
rium burmistrzowi okazali, że
zadanie wykonania budżetu zos-
tało wykonane dobrze.
Na czternastu obecnych na

sesji Rady Miejskiej radnych
wszyscy zagłosowali za udziele-
niem absolutorium.

Absolutorium

Warunkiem uruchomienia
programu było opublikowanie
uchwały przyjmującej ten pro-
gram w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Otóż mamy dobrą wiadomość
dla osób zainteresowanych
uzyskaniem tego dofinansowa-
nia, od 19 maja można się ubie-
gać o zwrot połowy poniesionych
kosztów.
W marcu pisaliśmy o tym kto

może takie dofinansowanie
otrzymać i jaka to będzie kwota.
Dziś przybliżymy jakie formalno-
ści prawne muszą spełnić te
osoby:
- refundacji podlegają koszty

związane z zakupem przydomo-
wej oczyszczalni ścieków ponie-
sione nie wcześniej jak 19 maja
br. Przed zakupem urządzeń
warto też upewnić się czy posia-
dają one aktualną aprobatę wy-
daną przez Instytut Ochrony
Środowiska w Warszawie, Ze-
spół Normalizacji i Aprobat Tech-
nicznych,
- warunkiem zwrotu części

kosztów jest fizyczne zrealizo-

Rusza dofinansowanie
Pisaliśmy w marcowym wydaniu gazety o przyjęciu przezRadę Miejską w Osiecznej uchwały w sprawie przyjęcia ,,Pro-gramu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalniścieków na terenie Gminy Osieczna” ze środków GminnegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wanie inwestycji zgodnie z obo-
wiązującym prawem i stosow-
nymi przepisami, a w
szczególności z prawem budow-
lanym i ustawą prawo wodne. W
większości przypadków oznacza
to tylko konieczność dokonania
zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót budowlanych w Wydziale
Architektury i Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Lesznie
(wnioski dostępne do pobrania w
Starostwie oraz pod linkiem
www.powiat-leszczynski.pl,
- po fizycznym zrealizowaniu

zadania można złożyć wniosek o
przyznanie dofinansowania wraz
z wymaganymi załącznikami
(kserokopia tytułu prawnego do
nieruchomości na której została
pobudowana oczyszczalnia,
oświadczenie/a współwłaścicieli
będące zgodą na pobudowanie i
użytkowanie urządzenia, ksero-
kopia faktury za zakup urządze-
nia oryginał do wglądu, aprobata
techniczna urządzeń wchodzą-
cych w skład oczyszczalni wy-
dana przez Instytut Ochrony
Środowiska lub dokument zwal-

niający z obowiązku posiadania
takiej aprobaty), mapkę lub szkic
sytuacyjny z zaznaczeniem loka-
lizacji pobudowanej oczysz-
czalni, opis techniczny
urządzenia, dokument potwier-
dzający dokonanie zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót bu-
dowlanych).
Z treścią Programu można

się zapoznać w Urzędzie Miasta
i Gminy pokój nr 4 (I p.) lub na
stronie internetowej www.
osieczna.pl. Załączniki można
pobrać osobiście z Urzędu lub
ze strony internetowej
www.osieczna.pl

Sposród prawidłowych odpo-
wiedzi nadesłanych na ogłoszony
przez Polski Związek Wędkarski
Koło w Osiecznej konkurs wylo-
sowanych zostało 4 zwycięzców.
Do szcześliwców należą: Natalka
i Dawid Homscy z Popowa, Pat-
ryk Bartkowiak z Grodziska oraz
Hubert Masztalerz z Osiecznej.
Zapraszamy po odbiór nagród do
redakcji (Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej biuro nr 7).

Rozwiązaniekonkursuwędkarskiego


