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Sukces 

schroniska

   „Morena” istnieje w Osiecznej od 
26 lat. Tu! po srebrnym jubileuszu 
schronisko zyska"o nowy wygl#d i to 
nie tylko na zewn#trz, ale tak!e w 
$rodku.
   - W tym roku zako!czyli"my wypo-
sa#anie dziesi$ciu pokoi mieszkal-
nych na pierwszym pi$trze. S% w nich 
nowe szafy, &ó#ka i wyk&adziny. Nowy 
wygl%d zyska&a te# "wietlica, która 

Schronisko M!odzie"owe „Morena” w Osiecznej otrzyma!o z!ote 
wyró"nienie w Ogólnopolskim Konkursie Wspó!zawodnictwa 
Schronisk M!odzie"owych i zaj#!o drugie miejsce w XLVII Kon-
kursie Schronisk M!odzie"owych w Wielkopolsce. Dwa puchary i 
dyplomy s$ ukoronowaniem dzia!a%, które od trzech lat podejmu-
je dyrektor Rafa! Józef Pop!awski.

zosta&a odmalowana, za&o#ono wy-
k&adzin$, stan$&y tam nowe krzes&a i 
sto&y – mówi R. J. Pop!awski

Spore zmiany w schronisku wida% 
ju! na pierwszy rzut oka. Na ze-
wn#trz ocieplona zosta"a strona pó"-
nocna budynku, po"o!ono nowy 
chodnik i wykonano now# elewacj& 
budynku.
- Te prace mo#liwe by&y dzi$ki Urz$-
dowi Marsza&kowskiemu, wsparciu z 
departamentu Sportu i Turystyki, 
Urz$dowi Miasta i Gminy Osieczna i 
wypracowanym "rodkom w&asnym – 
mówi dyrektor.
   Ale nie da si& ukry%, !e bez stara' 
zarz#dcy placówki nie by"oby tego 
wszystkiego. I to zosta"o w"a$nie do-
cenione. Na szczeblu wojewódzkim 
konkursu komisja ocenia"a 21 schro-
nisk. „Morena” zaj&"a II miejsce. 

    BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY W OSIECZNEJ 
informuje "e dnia 11 stycznia 2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 15 UMiG w Osiecznej odb#dzie si# 

III  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda" 1/2 niewydzielonej cz#&ci nieruchomo&ci zabudowanej, 
po!o"onej w Osiecznej przy ul. Leszczy%skiej 19.

Nieruchomo&' w ca!o&ci  jest obci$"ona hipotek$  zwyk!$ w kwocie 30.000,00 z!, hipotek$ kaucyjn$ w wysoko&ci 17.400,00 z! i hipotek$ do najwy"szej 

kwoty 232.000,00 z! – wszystkie na rzecz Banku Przemys!owo Handlowego PBK S.A. w Krakowie. W przetargu mog$ bra' udzia! osoby fizyczne i prawne, 

je"eli wnios$ wadium, które w dniu 7 stycznia 2008 roku musi wp!yn$' na konto Urz#du Miasta i Gminy w BS Poniec Oddzia! w Osiecznej nr konta 51 

8682 0004 2600 0273 2000 0010.
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ruchomo&ci w z!
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w z!

1. dzia"ki numer 85/16 
i 85/15, zapisane w 
KW 43057, prowa-
dzonej przez S#d 
Rejonowy w Lesz-
nie. 
Obr&b Osieczna.
W"asno$%: udzia" 
1/2 gmina Osieczna.

1417 1 / 2 n i e w y-
dzielonej cz&-
$ci nierucho-
mo$ci zabu-
dowanej,  
oznaczonej w 
ewidencji  
gruntów-
Bi, R.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomo$% jest 
zabudowana budynkiem handlowym, dwukondygnacyjnym, bez podda-
sza. Na pi&trze znajduje si& salon sprzeda!y mebli medycznych, cz&$% 
pomieszcze' parteru w trakcie adaptacji na przychodni& lekarsk#. Ze 
wzgl&du na  dobre s#siedztwo istnieje mo!liwo$% adaptacji pomieszcze' 
na mieszkania. Powierzchnia u!ytkowa 786,93 m2,w tym: parter 398,70 
m2 , pi&tro 388,23 m2.
Budynek jest wbudowany mi&dzy dwa budynki, zlokalizowane na 
s#siednich dzia"kach. G"ówne wej$cie do budynku jest od strony ulicy, 
natomiast od strony tylnej dzia"ki jest parking. 

290.000,- 30.000,-

Jury pod uwag& bra"o estetyk&, rol& 
krajoznawczo-turystyczn# schroni-
ska, opinie turystów oraz wykorzy-
stanie miejsc noclegowych. Na naj-
wy!szym ogólnopolskim szczeblu 
komisja pod uwag& bra"a tylko 5 
schronisk z województwa wielkopol-
skiego. Schronisko w Osiecznej 
otrzyma"o najwy!sz# not& i z"ote wy-
ró!nienie. W skali krajowej gmina 
dysponuje wi&c najlepsz# baz# nocle-
gow#. 
   Rocznie w „Morenie” przyjmowa-
nych jest 2,5 – 3 tysi&cy osób, udzie-

lanych 5,5 - 6 tysi&cy noclegów, z 
tego 5 proc. to noclegi udzielane oso-
bom z zagranicy.
   Dyrektor nie zamierza spocz#% na 
laurach. W przysz"ym roku, je$li tyl-
ko $rodki finansowe na to pozwol#, 
planowana jest wymiana wyposa!e-
nia pokoi w niskim parterze, oraz 
wyposa!enia kuchni. Ma by% te! 
przeprowadzony remont holu na pi&-
trze i na parterze, w&z"ów sanitar-
nych. By% mo!e przed schroniskiem 
pojawi si& nowa, $wie!a ziele'.

ALDONA KORBIK

1. dzia"ki numer 85/16 
i 85/15, zapisane w 
KW 43057, prowa-
dzonej e przez S#d ##
Rejonowy w Lesz-
nie. 
Obr&b Osieczna.
W"asno$%: udzia"
1/2 gmina Osieczna.

1417 1 / 2 n i e w y-
dzielonej cz&-
$ci nierucho-
mo$ci zabu-
dowanej,
oznaczonej w 
ewidencji
gruntów-
Bi, R.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomo$% jest
zabudowana budynkiem handlowym, dwukondygnacyjnym, bez podda-
sza. Na pi&trze znajduje si& salon sprzeda!y mebli medycznych, cz&$%
pomieszcze' parteru w trakcie adaptacji na przychodni& lekarsk#. ## Ze 
wzgl&du na dobre s#siedztwo ## istnieje mo!liwo$% adaptacji pomieszcze'
na mieszkania. Powierzchnia u!ytkowa 786,93 m2,w tym: parter 398,70 
m2 , pi&tro 388,23 m2.
Budynek jest wbudowany mi&dzy dwa budynki, zlokalizowane na
s#siednich ## dzia"kach. G"ówne wej$cie do budynku jest od strony ulicy,ulicyulicy
natomiast od strony tylnej dzia"ki jest parking. 

290.000,-
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