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VI BIEG NA RZECZ ZIEMI
:: charytatywnie na rzecz dzieci pod opieką

Fundacji Chorych Na Zespół Dandy Walkera ::
:: 3.10.2015 :: Leszno - Osieczna - Leszno ::

W imieniu środowiska Biegu Na Rzecz Ziemi oraz Fundacji Chorych
Na Zespół Dandy - Walkera serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
VI Biegu Na Rzecz Ziemi, który odbędzie się w sobotę 3 października
2015 r. na trasie Leszno - Osieczna - Leszno. Uroczystość rozpoczęcia
Biegu odbędzie się na Rynku w Lesznie o godz. 11.00.

Bieg Na Rzecz Ziemi to przedsięwzięcie nastawione na propagowanie
idei ochrony środowiska, obrony praw człowieka i promowania zdrowego
stylu życia, integrację ludzi różnych kultur oraz promujące tradycje Indian
Ameryki Północnej, tradycje i kulturę miejsc, przez które prowadzi trasa
Biegu.

Bieg ideowo odwołuje się do indiańskich Świętych Biegów, organizo-
wanych od lat 70. XX wieku na całym świecie, a w szczególności do Świę-
tego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia, który w 1990 r. prowadził z Londynu,
przez Polskę, do Moskwy.

Po Świętym Biegu’90 w Polsce i Europie Środkowej odbywały się lo-
kalne i regionalne biegi ideowe nastawione na sprawy obrony praw czło-
wieka i ochrony środowiska. Od 2013 r. polskie środowisko indianistyczne
reaktywowało tę tradycję w formule Biegu Na Rzecz Ziemi.

Dodatkowo VI Bieg Na Rzecz Ziemi ma charakter charytatywny - po-
przez dobrowolne wpłaty (20 zł lub 50 zł lub 100 zł) chcemy pomóc dzie-
ciom znajdującym się pod opieką Fundacji Chorych na Zespół Dandy -
Walkera.

W przeciwieństwie do innych biegów, Bieg Na Rzecz Ziemi nie ma
charakteru sportowego i nie liczy się tu bicie rekordów. Do udziału w Biegu
zapraszamy osoby o różnym stopniu przygotowania, w związku z tym za-
chęcamy do dostosowania biegu całej grupy w tempie ostatniego uczest-
nika. W formie sztafetowej został podzielony na 4 etapy i każdy wybiera
dogodny dla siebie odcinek.

Atrakcją Biegu będzie spotkanie z polskimi indianistami - ludźmi pro-
mującymi kultury indiańskie - w Osiecznej i Lesznie podczas festynu in-
diańskiego.

Więcej infomacji pod nr tel. 65 529 81 91 i 65 529 82 34. 

Program VI Biegu Na Rzecz Ziemi 2015

11.00 - Krąg VI Biegu Na Rzecz Ziemi z udziałem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezy-
denta Leszna, Starosty Leszczyńskiego, władz Fun-
dacji Chorych na Zespół Dandy - Walkera.
Deklaracja Ideowa Biegu Na Rzecz Ziemi.
Uroczyste rozpoczęcie Biegu.
11.30 - start VI Biegu Na Rzecz Ziemi.
12.15 - 12.20 - I przystanek na trasie - plac przy
cmentarzu w Lesznie przy ul. Osieckiej - przekazanie
Staffu.
Złożenie kwiatów na grobie śp. Zbigniewa Białasa.
13.00 - 13.30 - wbiegnięcie do Osiecznej, II przysta-
nek, spotkanie na Rynku z udziałem Burmistrza
Osiecznej, spotkanie z mieszkańcami Osiecznej,
pokaz tańców indiańskich w wykonaniu grup Huu -
Ska Luta i Ranores.
13.30 - start Biegu z Osiecznej.
13.45 - 13.50 - III przystanek - w Gronówku - przeka-
zanie Staffu.
ok. 14.10 - wbiegnięcie do Leszna.
ok. 14.30 - wbiegnięcie na Rynek.
14.00 - 15.30  - Festyn indiański z udziałem grup Huu
- Ska Luta i Ranores.
15.30 - zakończenie VI Biegu Na Rzecz Ziemi.

SPRAWOZDANIE

z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

W okresie międzysesyjnym, tj. od 12 sierpnia 2015 r. do
15 września 2015 r. wydałem dziewięć Zarządzeń
w sprawie: 

1) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (x3),
2) zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy

w Osiecznej na 2015 rok (x2),
3) powołania obwodowych komisji do spraw referendum

ogólnokrajowego,
4) powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi

informatycznej w referendum ogólnokrajowym,
5) ustalenia wysokości nagród osobom fizycznym za

wynik sportowy osiągnięty na imprezie sportowej VII Bieg
Borków - Osieczna 2015,

6) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Osiecznej. 

Uczestniczyłem w:
1) uroczystościach Dni Osiecznej połączonych z dożyn-

kami gminnymi,
2) jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ką-

tach,
3) uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny z udzia-

łem strażaków w Górce Duchownej.
Informuję, że:
1) spotkałem się z dyrektorami Przedszkoli Samorządo-

wych, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa oraz Ze-
społów Szkół,

2) spotkałem się z sołtysami i przewodniczącym Zarządu
Osiedla Miasta Osieczna,

3) brałem udział w dożynkach wiejskich organizowanych
przez sołtysów i rady sołeckie,

4) gościliśmy delegację Gminy Zoeterwoude z Holandii, 
Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) uchwalenia zmiany wieloletniego programu gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osieczna na lata
2013 - 2017,

2) przekazania do użytkowania mienia gminnego, 
3) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławni-

ków do Sądu Rejonowego w Lesznie,
4) wyboru ławników,
5) udzielenia przez Miasto i Gminę Osieczna w 2016

roku pomocy finansowej na rzecz Miasta Leszna,
6) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta

i Gminy Osieczna na lata 2015 - 2020. 

OSIECZNA, 15 WRZEŚNIA 2015 R. 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STANISŁAW GLAPIAK


