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Mamy Mistrza Polski!

Mateusz Janicki ze Świerczyny uczestniczył w X Mistrzostwach Polski
w Cieszynie. Z tych zawodów przywiózł najwyższe trofea. Mateusz zos-
tał Mistrzem Polski w konkurencji Shred 30, polegającej na zdobyciu naj-
większej ilości punktów w ciągu 30 sekund. Mieszkaniec naszej gminy
zdobył najwięcej – 214 punktów, tym samym ustanawiając swój rekord ży-
ciowy. Mateusz tradycyjnie nie poprzestał na zdobyciu jednego tylko me-
dalu. Wraz z Maćkiem Bujko z Góry w konkurencji double Freestyle
uzyskał wicemistrzostwo, natomiast w konkurencji Open Freestyle prze-
brany za mima zdobył II miejsce. Z tym samym programem Mateusz wy-
stąpił podczas Dni Osiecznej.
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Serdecznie zapraszam firmy do współpracy!

To już czwarta edycja tej cy-
klicznej imprezy. Maraton pod
nazwą: REAL 64-sto MTB Maraton
odbędzie się w niedzielę, 12
września ze startem i metą zlokali-
zową na letnisku w Osiecznej. Or-
ganizatorzy przewidzieli dla
uczestników dwie trasy o długości
36 lub 62 km, które przebiegać
będą leśnymi drogami wokół
Leszna i Osiecznej. Odbędzie sie
także wyścig dla najmłodszych
adeptów kolarstwa.

Po przejechaniu wcale niełat-

Ruszyły zapisy na organizowany przez leszczyński klub spor-
towy 64-sto, maraton MTB, czyli jazdy na rowerach górskich.

wej trasy, na zawodników będzie
czekać, poza uznaniem i owacjami
kibiców, ciepły posiłek i napoje re-
generacyjne.

- Liczymy na udział ponad 400
pasjonatów jazdy na rowerze z
całej Polski - twierdzi Prezes
Klubu Mariusz Ciesielski - tym
bardziej, że w tym roku nasz ma-
raton to także Otwarte Mistrzostwa
Wielkopolski w Maratonach MTB.

Zapraszamy na naszą stronę
internetową www.64-sto.pl, gdzie
można dokonać rejestracji i uzys-
kać dodatkowe informacje.

Maraton MTB

INWESTYCJE BIEśĄCE
* Przy kościele w Świerczynie wyremontowana została droga. Trylinka

położona została na odcinku 200 m.
* Także w Świerczynie, przy szkole zamontowano dwa zbiorniki na

ścieki. Każdy z tych zbiorników ma 25 m³ pojemności.
* Przy współudziale Gminy Osieczna Zarząd Dróg Powiatowych w

Lesznie pobudował w Dobramyśli chodnik długości 180 m
* Remontowi poddana została także wieża widokowa „Jagoda”, bu-

dowlę zakonserwowano drewnochronem
* Malarze zatrudnieni przez urząd po zakończeniu remontów wszyst-

kich wiat autobusowych na terenie gminy wykonali prac malarskie w świet-
licy w Kleszczewie

* Inne świetlice także zyskują nowy wygląd i funkcjonalność. W ramach
projektu remontowane są świetlice w Grodzisku, Kąkolewie, Kątach, Ło-
niewie, Popowie, Świerczynie, Wojnowicach, Ziemnicach.

* Remontowane są również dachy budynków mieszkalnych w Osiecz-
nej, stanowiących własność gminy

* Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie – etap IV
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