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mnieć sobie wydarzenia, które roz-
grywały się na ich oczach, niejed-
nokrotnie przy ich udziale. Dla
młodszego pokolenia będzie to
szansa na poznawanie historii bez-
pośrednio od jej świadków.
Główną nagrodą w konkursie,

obok nagród książkowych, będzie
udział w ogólnopolskich obchodach
(koszty podróży, posiłku i noclegu
ponosi Fundacja Wspomagania
Wsi), które odbędą się 4 VI 2009
roku wWarszawie. Ponadto wszyst-
kie drużyny, które zakwalifikują się
do drugiego etapu, trzymają pa-

miątkowe dyplomy.
Zespoły złożone z 3 do 5 osób

powinny zarejestrować się na stro-
nie internetowej pod adresem:
www.1989-konkurs.org.pl, tam też
dostępny jest regulamin konkursu.
Pytania testowe związane są z
okresem wychodzenia z komu-
nizmu w Polsce i Europie i złożą się
na 2 rundy konkursu.
Zespoły mogą się rejestrować

do 11 marca, a pierwsza runda
pytań dostępna jest już od 16 lu-
tego. Zachęcamy i zapraszamy do
włączania się w inicjatywę upamięt-
niającą ten historyczny moment.

Konkurs internetowy
(dokończenie ze str.1)

Jest taki dzień, w którym nikt
nie odczuwa chłodu, mimo mroź-
nej jeszcze aury. Dzień świętego
Walentego jest z pewnością świę-
tem komercyjnym, ale nikogo
chyba nie rażą wielkie czerwone
serca w witrynach sklepów. A już
na pewno nie przeszkadzają one
tym, którzy je dostają od ukocha-
nej osoby. Czy Walentynki są
dniem szczególnym? Dla niektó-
rych pewnie tak. Niosą ze sobą
wiele radości, nie tylko tej z otrzy-
mywania niespodzianek, ale tej,
którą odczuwa się będąc obdaro-
wującym. Wiele osób tegoroczne

święto Walentynek zapamięta
pewnie na całe życie. W tym dniu
w Urzędzie Stanu Cywlinego dwie
osoby powiedziały sobie sakra-
mentalne TAK zawierając w ten
sposób związek małżeński. Dwa
dni później w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecznej od-
była się dyskoteka walentynkowa.
Konkurs tańca parami wygrali ku-
racjusze Szpitala Rehabilitacyjno-
Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży
w Osiecznej.
Kartki z wyznaniami wysyłali

sobie też uczniowie wszystkich
szkół w naszej gmine.

Miesiąc zakochanych

O pozwolenie na wycięcie
drzewa, czy krzewu może się sta-
rać właściciel terenu czy działki, na
którym dana roślinność rośnie, a
jeśli jest dzierżawcą powinien
uzyskać pisemną zgodę właści-
ciela na usunięcie.
Pozwolenia na wycięcie nie wy-

magają drzewa i krzewy rosnące w
lasach, drzewa owocowe, drzewa i
krzewy rosnące na plantacjach
oraz te, których wiek nie przekra-
cza 5 lat.
Co zrobić, by uzyskać pozwole-

nie na wycięcie drzewa?
Należy wypełnić wniosek.

Wnioski dostępne są w Urzędzie
Miasta i Gminy w biurze podaw-
czym (tam też znajduje się wzór
jak prawidłowo wypełnić wniosek)
oraz na stronie www.osieczna.pl w
zakładce ʻwnioski do pobraniaʼ
Jakie dane potrzebne są do wy-

pełnienia wniosku?
Dane wnioskodawcy: imię, na-

zwisko, nazwa firmy, adres i nr te-
lefonu; tytuł prawny władania
nieruchomością (nr działki), na któ-
rej rośnie drzewo lub krzew; nazwa
gatunku rośliny, przeznaczenie te-
renu, na którym rośnie drzewo lub
krzew, przyczynę planowanej wy-
cinki oraz czas wykonania zada-
nia. Niezbędne jest również
podanie obwodu pnia na wysoko-
ści 130 cm od ziemi – w przypadku
drzew i powierzchni terenu zajmo-
wanego przez krzew w metrach
kwadratowych – w przypadku
krzewów.
Jaka jest procedura po złożeniu

wniosku. Pracownik urzędu przy-
jeżdża obejrzeć drzewa i krzewy
by stwierdzić, czy rzeczywiście

kwalifikują się do wycinki. Po tej
czynności burmistrz wydaje ze-
zwolenie na wycinkę lub odmawia
wydania takiego zezwolenia.
Wydane zezwolenia w przy-

padku osób fizycznych nie wiąże
się z uiszczeniem opłat. Koszty po-
noszą jedynie firmy.
Jeśli właściciel nie chce wyci-

nać drzewa, a jedynie obciąć jego
gałęzie nie musi się starać o żadne
dodatkowe zezwolenie, powinien
to jednak zrobić tak, by roślina wy-
kazała zdolności żywotne. Po-
winna więc na wiosnę puścić nowe
pędy. W przeciwnym przypadku
podlegać będzie karze za znisz-
czenie spowodowane niewłaściwą
pielęgnacją.
Karze podlega także ten, kto

usuwa drzewa lub krzewy bez sto-
sownego zezwolenia oraz osoba
niszcząca tereny zieleni albo
drzewa lub krzewy poprzez nie-
właściwe wykonanie robót ziem-
nych, użycie sprzętu
mechanicznego albo urządzeń
technicznych lub środków che-
micznych w sposób szkodliwy dla
roślinności.
Przyjmuje się, że sezonem, w

którym prowadzi się wycinkę
drzew i krzewów jest przełom je-
sieni i zimy czyli czas od kiedy li-
ście spadną z drzew aż do
wypuszczenia następnych pąków.
- Jeśli drzewo zagraża bezpie-

czeństwu ludzi lub istniejącym
obiektom budowlanym można je
również usunąć latem – tłumaczy
Tomasz Biernaczyk podinspek-
tor ds. rolnictwa i ochrony śro-
dowiska.

Wielu naszych czytelników pyta o to, co zrobić, gdy na ich
działce rośnie drzewo lub krzew, którego chcą się pozbyć,
czy należy starać się o pozwolenie na wycięcie w urzędzie,
czy można usunąć rośliny bez pozwolenia? Odpowiedź nie
jest jednoznaczna, dlatego staramy się wyjaśnić najczęściej
spotykane przypadki dotyczące terenu naszej gminy.

Wycinanie drzew

Karnawał był w tym roku wyjątkowo długi. Dzięki temu na terenie
naszej gminy odbyło się wiele zabaw tanecznych. Tradycyjnie, już
po raz dziewiąty grupa piłkarska Oldboyʼs Osieczna zorganizo-
wała wieczorek na sali w Grodzisku. Bawiło się ponad sześć-
dziesiąt par. Po wytężonym czasie balowania nadchodzi czas
postu, aż do Wielkiej Nocy, przypadającej tym roku w połowie
kwietnia. Na zdjęciu piłkarze z rodzinami.


