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Policjancioceniająsezon
Kończy się tegoroczne lato
i jak zawsze przychodzi czas
na podsumowania. Doko-
nują go także policjanci, któ-
rzy już od czerwca mają
dużo więcej pracy. Przede
wszystkim, dlatego że kon-
trolą i nadzorem obejmują
letnisko, gdzie w sezonie
przybywają setki wczasowi-
czów i turystów.

W tym roku latem do tragicz-
nych wydarzeń doszło w lesie
pod Kąkolewem i na drodze
Leszno-Kąkolewo. W jednym i
drugim przypadku zginęli lu-
dzie. Pisaliśmy o tym w po-
przednich wydaniach
"Przeglądu...". Spokojniej nato-
miast było jeśli chodzi o prze-
stępstwa pospolite. Na letnisku
właściciel lokalu zgłosił znisz-
czenie drzwi, a w Trzebani od-
notowano kradzież elementów
metalowych. Były też interwen-
cje dotyczące zbyt głośnej mu-
zyki, zwłaszcza w godzinach
nocnych. Nieustającym proble-
mem jest parkowanie samocho-
dów z obu stron ulicy
Gostyńskiej. Mimo zakazów i
mandatów kierowcy ciągle sta-
wiają swoje auta jak najbliżej
letniska. Są dni, szczególnie
weekendowe gdy na Gostyń-
skiej zaparkowanych jest nawet
60 aut.

W tym roku policjanci patro-
lowali też jezioro z motorówki.
W soboty i niedziele sprawdzali
wędkarzy, kontrolowali osoby
przebywające na sprzęcie pły-
wackim, pilnowali, by nikt bez
uprawnień nie wypływał zbyt
daleko na jezioro. Kilkakrotnie
wystawiać musieli mandaty, w
tym także za spożywanie alko-
holu na plaży.

W ostatnich tygodniach do-
szło w gminie do aktów wanda-
lizmu. Piszemy o tym na stronie
3. Przy tej okazji powiedzmy
jednak, że policjanci bardzo
liczą na pomoc mieszkańców.
Proszą, by każdy kto zauważy
wandali niszczących obiekty,
przystanki, ławki, czy drzewa
poinformował o tym funkcjona-
riuszy. Sygnał może być anoni-
mowy - ważne by przerwać
dewastacje, a jeśli się uda rów-
nież zatrzymać i ukarać wan-
dali.

Złóż życzenia
Justynie - 26. 09

Imię Justyna pochodzi
od imienia bizantyjskiego
cesarza Justyniana i naj-
krócej znaczy "sprawied-
liwa". Bardzo popularna
była w XIX wieku, ale
potem rzadko nadawano
dziewczynkom to imię. Ju-
styna wróciła do nas w la-
tach 60. i 70. ubiegłego
wieku. W literaturze znana
jest Justyna z powieści
"Nad Niemnem" Elizy Or-
zeszkowej i ze sztuki "Mąż
i żona" Aleksandra Fredry.
Na co dzień każda Justyna
jest praktyczna i wszechstronna. W miłości jest
ostrożna. Dba o rodzinę i dom. Jest dobra, szlachetna,
lubi sobie porządzić. Jej kolorem jest niebieski, rośliną
cedr, zwierzęciem jaskółka, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Waga. Justyna obchodzi imieniny także: 12
marca, 14 kwietnia, 16 czerwca, 13 lipca, 1 sierpnia, 5
i 17 września, 5 i 7 października oraz 30 listopada.

W naszej gminie mieszkuje 24 pannic o imieniu Ju-
styna. Nie ma wśród nich staruszek. Najwięcej, bo 45
lat ma Justyna Konieczna z Kątów. A najmłodszą Ju-
stynką jest ośmioletnia Justyna Andrzejewska ze Świer-
czyny. Wszystkim paniom noszącym to ładne imię
życzymy szczęśliwych dni w życiu. W Kąkolewie
mieszka 13 pań o imieniu Justyna, w Osiecznej - 12, w
Grodzisku - 4, w Świerczynie - 3, w Wojnowicach, Ką-
tach, Drzeczkowie i Łoniewie - po 2, a w Jeziorkach,
Trzebani, Frankowie, Ziemnicach i Popowie - po jednej.

Stefanowi - 2. 09
Imię Stefan oznaczało

przed wiekami "wieniec, ko-
ronę lub znak zwycięstwa".
Na naszej imieninowej sce-
nie pojawiło się wraz ze
Stefanem Batorym. Stefan
to bardzo interesująca oso-
bowość. Jest wrażliwy, kul-
turalny, ceniący
sprawiedliwość. Wobec
przyjaciół i rodziny jest lo-
jalny, chociaż ma słabość
do kobiet. Nade wszystko
przedkłada dobre towarzy-
stwo i kontakty z ludźmi.
Jego kolorem jest pomarań-
czowy, rośliną kiwi, zwierzę-
ciem pies, liczbą dwójka, a
znakiem zodiaku Waga.
Imieniny obchodzi również: 3 lutego, 8 marca, 17
kwietnia, 16 lipca, 2, 6 i 15 sierpnia, 7 października, 10
i 28 listopada oraz 11 grudnia.

Stefanów w naszej gminie jest tylko 34. Najwięcej
mieszka ich w Kąkolewie i Osiecznej - po 7. Natomiast
w Grodzisku, Świerczynie i Łoniewie żyje po 3 Stefa-
nów, w Wojnowicach, Drzeczkowie i Popowie - po 2, a
w Miąskowie, Ziemnicach, Kątach, Trzebani i Klesz-
czewie - po jednym. Najstarszym jest urodzony w 1917
roku Stefan Mrówczyński z Osiecznej, a najmłodszym
43-letni Stefan Golembka z Wojnowic. I tym starszym,
i tym młodszym życzymy przede wszystkim zdrowia i
samych dobrych dni.

Justyna Koterwa z
Osiecznej z córką
Weroniką i synem

Jakubem
Stefan Kuśnierek z

Popowa Wonieskiego,
pracownik urzędu,
radny powiatowy

Czytelniczka pyta nas, jakma
załatwić formalności, żeby jej
córeczka pojechała do sanato-
rium. I czy mogłaby pojechać z
nią? Odpowiadamy więc, że naj-
pierw mama z dzieckiem muszą
pójść do lekarza pierwszego kon-
taktu. Lekarz wystawi skierowanie
na leczenie sanatoryjne. Następnie
trzeba je zarejestrować w woje-
wódzkim oddziale NFZ, gdzie pra-
cują specjaliści od poszczególnych
chorób. Jeśli potwierdzą oni to
skierowanie, nasza czytelniczka

Poznajmy swoje prawa
otrzyma decyzję na piśmie. Skiero-
wanie ważne jest 12 miesięcy.
Mama dziecka może z nim jechać
do sanatorium, gdy ma ono mniej
niż 6 lat. Większość placówek po-
biera jednak za to opłaty. Od-
dzielną sprawą jest skierowanie do
sanatorium dziecka niepełnos-
prawnego i jego opiekuna. O
szczegóły należy pytać w komisji
ds. niepełnosprawności
Nie otrzymałam rachunku za

abonament telewizyjny, więc nie
zapłaciłam go. Teraz mam regu-

lować także odsetki. Czy jest to
zgodne z prawem, skoro nie wy-
słano do mnie faktury? Okazuje
się, że jeśli kwota rachunku za
jakąś usługę jest stała, to obowią-
zek zapłaty wynika z umowy. W
przypadku abonamentu tak właś-
nie jest. Dokładnie wiemy, ile po-
winniśmy płacić co miesiąc i w
jakim terminie. Faktura jest tylko ro-
dzajem przypomnienia o zapłacie.
Inaczej jest, gdy rachunek bywa co
miesiąc inny, na przykład za tele-
fon. Wtedy rzeczywiście mamy
prawo czekać na rachunek, bo
przecież z góry nie wiemy, ile bę-
dzie on wynosić.

URODZILI SIĘ
30. 06. Eryk Mateusz Ścigacz, Kąty14. 07. Daniel Mateusz Salamon, Frankowo15. 07. Dominik Klorek, Kąkolewo15. 07. Wikotria Wilk, Kąkolewo15. 07. Maja Łapińska, Kąkolewo17. 07. Antoni Cygiel, Grodzisko21. 07. Olga Szulc, Kąkolewo22. 07. Patryk Kubiak, Osieczna25. 07. Kacper Kajoch, Kąkolewo28. 07. Michalina Grzesiak, Osieczna28. 07. Oliwia Mazurek, Świerczyna31. 07. Mikołaj Łagoda, Świerczyna04. 08. Tomasz Płóciniczak, Grodzisko06. 08. Julia Langner, Dobramyśl

08. 08. Zuzanna Gołdynek, Osieczna09. 08. Oliwia Łukaszczyk, Osieczna11. 08. Wiktoria Gorynia, Kąty13. 08. Artur Paisert, Ziemnice13. 08. Kacper Szady, Osieczna14. 08. Kacper Olejniczak, Dobramyśl

ZMARLI
20. 07. Maria Teresa Wawrzyniak (1946), Świerczyna30. 07. Edmund Urbaniak (1925), Grodzisko14. 08. Jan Toboła (1934), Kąkolewo19. 08. Wojciech Pierzynowski (1952), Osieczna21. 08. Franciszek Poladowski (1932), Kąty23. 08. Henryk Kaźmierczak (1931), Kąkolewo26. 08. Teresa Kaźmierczak (1952), Kąkolewo


