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• Po ogłoszeniu przetargu na budowę sali gimnastycznej w Świerczy-
nie rozatrzono złożone oferty i wybrano wykonawcę robót - firmę Mariu-
sza Krauze ze Świerczyny. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

• Ogłoszono przetarg na likwidację linii średniego napięcia oraz na bu-
dowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dobramyśl, Frankowo,
Łoniewo, Kąkolewo, Osieczna i Świerczyna

* Malarze zatrudnieni przez Urząd wykonali prace konserwacyjno-za-
bezpieczające elewacji świetlicy w Popowie Wonieskim, odnowili również
wnętrza świetlicy w Świerczynie.

* Wyremontowano sekretariat w Urzędzie. Obecnie trwają prace re-
montowe w pomieszczeniach należących do USC.

* Wykonano remont drogi w Wolkowie.
* Ekipa remontowo-budowlana pobudowała chodnik na odcinku 200

m przy ulicy Jeziorkowskiej w Osiecznej, przeprowadziła również remont
chodnika przy ul. Osiedle – na odcinku 300 metrów. Obecnie trwają prace
remontowe chodnika w Kątach.

* Pracownicy Urzędu pobudowali kanalizację deszczową na ulicy
Ogrodowej w Kąkolewie, następnie nawierzchnia tej ulicy została utwar-
dzona tłuczniem betonowym.

* Przy drodze prowadzącej z Osiecznej do Leszna budowana jest
ścieżka rowerowa. Jest to zadanie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, w którym swój udział finansowy ma gmina Osieczna.

* Zakupione zostało wyposażenie sportowe dla 3 miniboisk. W Jezior-
kach i Witosławiu boiska zostaną wyposażone w bramki do piłki nożnej,
w Wolkowie boisko zostanie wyposażone w sprzęty do piłki siatkowej,
ręcznej oraz do koszykówki.

Winobranie w
Twórcą winnicy w Jeziorkach

jest Zenon Kryś. Opowiada, że wi-
niarzem został trochę z przypadku,
bo jeżdżąc po Europie odwiedzał
różne pola winorośli. A, że z za-
wodu jest także inżynierem ogrod-
nikiem, interesował się winnicami,
a bywało że na nich pracował. Już
wówczas zdawał sobie sprawę, że
warunki klimatyczne i glebowe na-
szego regionu pozwoliłyby na za-
łożenie winnicy, także w
Wielkopolsce. Wiedział, że można
by z niej uzyskać wina o indywi-
dualnym charakterze. I to takie,
które wyróżniałyby się wśród ma-
sowej produkcji.

Winnica w Jeziorkach zajmuje
prawie dwa hektary i położona jest
około 90 metrów nad poziomem
morza. Znajduje się na niewielkim
wzgórzu morenowym o południo-
wym nachyleniu. Rozstaw w rzę-
dach plantacji wynosi 220 cm, a
pomiędzy krzewami 90 cm.
Uprawa prowadzona jest na no-
woczesnym rusztowaniu niemiec-
kiej firmy Remag.

- Sadzonki winogron kupowa-
liśmy w licencjonowanych szkół-
kach w Niemczech i na Morawach
w Czechach - wyjaśnia Zenon
Kryś. - Ze względu na klimat nie
mogliśmy pozwolić sobie na
szczepy hiszpańskie czy portugal-
skie.

I dodaje, że na białe wina upra-
wia riesling, sylvaner i ponot gris,

Po raz drugi już na jeziorkowskim wzgórzu odbyło się winobranie. O
której w tym roku zebrano ponad dwie tony winogron. Winnica w Jez
też jakościowe leszczyńskie wina. Już odbyła się ich pierwsza degus

a na czerwone pinot noir, regent i dornfeld
tym zestawieniu są dwie klasyczne odmia
więc pinot noir i riesling, które przeznacza s
wina najwyższej jakości. W Europie uprawia
już od 500 lat. W Jeziorkach dopiero od czt
lat, ale już po raz drugi owocowały. Najwię

Zbiór ostatnich tegorocznych kiści wino

Wino z tych winogron trafi na stoły za rok.


