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URODZENIA07. 06. - Bartosz Paweł Wojtyniak, Kąkolewo17. 06. - Michał Orzeł, Kąkolewo18. 06. - Julianna Dorota Tumko, Ziemnice19. 06. - Mikołaj Pawlik, Drzeczkowo26. 06. - Joanna Chwastyniak, Popowo Wonieskie27. 06. - Borys Pecolt, Grodzisko
ZGONY21. 06. - Stanisław Figiel (1941), Kąkolewo22. 06. - Czesław Berliński (1936), Osieczna24. 06. - Stanisław Skiba (1945), Drzeczkowo25. 06. - Bolesław Antoni Ścigacz (1949), Kąty26. 06. - Helena Lasik (1919), Ziemnice30. 06. - Teofil Padurek (1948), Kąty30. 06. - Maria Wleklik (1933), Popowo Wonieskie05. 07. - Jan Kajoch (1933), Kąkolewo08. 07. - Feliks Matuszak (1931), Wojnowice16.07.  - Edward Grobelny (1936), Świerczyna17.07. – Henryk Józef Przybylski (1929), Trzebania

Z łóŜ Ŝyczenia 
Lidii - 2 VIII

Lidia Bartkowiak 
z Grodziska ze swoją 

siostrą bliźniaczką

Jarosławowi - 1 VIII

Jarosław Andrzejewski 
z Kąkolewa

Lidia wywodzi się od nazwy
Krainy nad Morzem Egejskim. Sło-
wem jest to „mieszkanka Lidii”.
Dziś zamieszkuje wszystkie kraje
europejskie. Lidia jest kobietą
wrażliwą i delikatną, nie oczekuje
od życia luksusów i bogactwa. U
boku ukochanego mężczyzny za-
dowoli się tym co los jej daje. Nie
narzeka, nie marudzi i pewnie dla-
tego ma więcej szczęścia od in-
nych. Jej kolorem jest niebieski,
rośliną len, zwierzęciem mysz, a
znakiem zodiaku Waga. Imieniny
obchodzi także 27 marca, 13
lipca, 3 i 11 sierpnia oraz 22 paź-
dziernika. 

W gminie Osieczna mieszka
29 pań o imieniu Lidia. Najstarszą
jest Lidia Wierzbińska z Osiecz-
nej, która ma 80 lat. Natomiast
najmniejsza Lidka Bartkowiak z
Grodziska skończyła zaledwie 4

miesiące. Wszystkim Lidiom ży-
czymy zdrowia i radości z każ-
dego dnia. W Kąkolewie i Kątach
mieszka po 5 pań o imieniu Lidka,
w Osiecznej i Grodzisku - po 4, w
Świerczynie - 3, w Ziemnicach - 2
oraz w Dobramyśli, Łoniewie, Woj-
nowicach, Drzeczkowie, Witosła-
wiu i Jeziorkach - po jednej.

Imię Jarosław ma słowiański
rodowód. Dosłownie znaczy „ostry,
surowy”. Kiedyś było to popularne
imię ruskich książąt, ale i u nas cie-
szyło się sławą do XIV wieku.
Potem przez długie lata stało się
niemodne, by powrócić w XIX
wieku. Dziś jest nadawane dosyć
często. Jarosław to energiczny
niezależny mężczyzna. Ceni sobie
własną indywidualność i zawsze
chce przewodzić. Lubi doborowe
towarzystwo i życie odrobinę na
pokaz. Jego kolorem jest seledyn,
zwierzęciem paw, rośliną róża,
liczbą dziewiątka, a znakiem zo-
diaku Byk. Imieniny obchodzi
także: 8 i 21 stycznia, 25 lutego, 21
i 25 kwietnia, 7 czerwca i 27 listo-
pada. 

W całej gminie mieszka 34 Ja-
rosławów. Najwięcej lat ma Jaro-
sław Stryczke z Grodziska
urodzony w 1957 roku. Natomiast
najmłodszy jest 13-letni Jarosław
Paweł z Łoniewa. Panom Jarkom
życzymy, aby zawsze spotykali

życzliwych ludzi i by mieli powody
do radości. Najwięcej panów Ja-
rosławów mieszka w Kąkolewie -
10. W Osiecznej żyje ich 6, w Ło-
niewie - 4, w Grodzisku i Świer-
czynie po 3, w Kątach - 2 oraz w
Dobramyśli, Popowie Wonieskim,
Trzebani, Wojnowicach, Ziemni-
cach i Drzeczkowie - po jednym. 

Powstanie międzygminny związek
Na XVII sesji Rady Miejskiej w Osiecznej samorząd podjął de-
cyzję o utworzeniu międzygminnego związku o nazwie „Ko-
munalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Przyjął też
jego statut.

niego będą: Bojanowo, Gostyń,
Jutrosin, Krobia, Krzywiń,
Leszno, Lipno, Miejska Górka,
Osieczna, Pakosław, Pępowo,
Poniec, Pogorzela, Rawicz, Ry-
dzyna, Śmigiel, Święciechowa
oraz Wijewo. Radni przyjęli też
statut związku.

A zatem od lipca przyszłego
roku międzygminny związek rea-
lizować będzie wszystkie zadania
związane z utrzymaniem czysto-
ści i porządku w 18 gminach re-
gionu, w tym także w Lesznie.
Związek zawierać będzie umowy
z firmami zajmującymi się wywo-
zem śmieci. Będzie prowadził
całą związaną z tym administra-
cję. Do związku mieszkańcy będą
wnosić opłaty za wywóz odpa-
dów i to związek w razie potrzeby
zajmie się windykacją tych zobo-
wiązań. Będzie też dbał o
ochronę środowiska i prowadze-
nie działalności zgodnie z przepi-
sami Unii Europejskiej. 

- Jestem przekonany, że
wspólnie dużo łatwiej będzie rea-
lizować zadania dotyczące po-
rządku i czystości w gminie -
mówi burmistrz Stanisław Gla-
piak - Mam nadzieję, że będzie
to też tańsze, niż gdybyśmy wy-
wozem śmieci zajmowali się sa-
modzielnie. A dodam jeszcze, że
związek ma większe możliwości
pozyskiwania zewnętrznych fun-
duszy na ewentualne wspólne in-
westycje związane z ochroną
środowiska. 

Wszystkie gminy będą moni-
torować koszty związane z dzia-
łalnością związku. Zwłaszcza
interesować ich będzie wysokość
opłat za wywóz śmieci z po-
szczególnych gospodarstw.
Prawdopodobnie zależeć one
będą od liczby osób mieszkają-
cych w danej posesji. Gmina w
każdej chwili będzie też mogła ze
związku wystąpić. Póki co wszel-
kie obliczenia wskazują na to, że
utworzenie międzygminnego
związku będzie dla gminy ko-
rzystne.

Wyjaśniamy więc, że od lipca
2013 roku wejdzie w życie zno-
welizowana ustawa dotycząca
utrzymania porządku i czystości
w gminach. Sejm już tę ustawę
przyjął, a samorządy mają rok na
przygotowanie się do jej realiza-
cji. Dla mieszkańców poszcze-
gólnych gmin ustawa wprowadza
zasadnicze zmiany. Otóż do tej
pory każdy właściciel gospodar-
stwa był zobowiązany podpisać
umowę z firmą wywożącą śmieci
i korzystać z jej usług. Od lipca
przyszłego roku to się zmieni. Za
wywóz odpadów z gospodarstw
domowych odpowiedzialny bę-
dzie Urząd Gminy. I to w Urzę-
dzie mieszańcy wnosić powinni
opłaty za tę usługę. Znowelizo-
wana ustawa ma jeden główny
cel. Chodzi o to, aby nikt nie wy-
woził odpadów do lasu, czy na
dzikie wysypiska. Za wywóz
śmieci z własnego gospodarstwa
każdy będzie i tak płacił, więc wy-
rzucanie ich „gdzie popadnie”
zwyczajnie się nie kalkuluje. A
przy tym jest też łamaniem
prawa. 

Każda gmina musi więc roz-
wiązać problem utrzymania po-
rządku i czystości na swoim
terenie. W naszym regionie kilka-
naście gmin postanowiło zająć
się tym wspólnie. Już dwa mie-
siące temu włodarze gmin
zaproponowali utworzenie mię-
dzygminnego związku, który
przejąłby kompetencje gmin w
tym zakresie. Opracowano statut
takiego związku i szczegółowy
zakres jego działania. Do końca
czerwca samorządy, które posta-
nowiły wspólnie stworzyć zwią-
zek musiały podjąć na sesji
odpowiednią uchwałę. Samorząd
Osiecznej taką uchwałę przyjął.
Dodajmy, że na 14 obecnych na
sesji radnych, 13 było za przystą-
pieniem do związku, a jedna
osoba wstrzymała się od głosu. 

Związek przyjął nazwę „Ko-
munalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego”. Należeć do


