
[ 9 ]Ludzki-psiproblem
Wraz ze zbliżaniem się wiosny powraca problem nieczystości
pozostawianych na chodnikach i trawnikach przez psy. Mówiąc
dosadnie chodzi o kupy, w które bez większego problemu
można „wdepnąć” a potem „czarować” zapachem upstrzonych
podeszw butów.

Ten temat był już poruszany nie-
jednokrotnie, ale sytuacja wcale się
nie poprawiła. Jeśli apele nie trafiają
do mieszkańców naszej gminy, a
szczególnie miasta, bo przecież na
wioskach pies raczej pilnuje podwó-
rza i nieczęsto wychodzi poza jego
granice, to czas podjąć radykalniej-
sze działania. O tym czyj pies po-
zostawia na chodnikach, w
piaskownicach i innych publicznych
miejscach rekreacyjnych produkty
przemiany materii nie trzeba szcze-
gólnie informować. Wszyscy widzą
właścicieli czworonogów dumnie
kroczących przez miasto, jakoś
tylko trudno zauważyć w ich dłoni
sprzęt do usuwania nieczystości.
Każdy pies musi załatwić po-

trzebę, a obowiązkiem właściciela
tego bożego stworzenia jest po-
sprzątać po pupilku. Ale właściciele
mają to w nosie, albo i w innej czę-
ści ciała i spacerują z pieskiem
dalej, a następnego dnia podążając
tą samą trasą omijają „miny”, uda-
jąc że ich nie zauważają. No nie-
stety, jak się chciało mieć psa, to
trzeba go karmić, wyprowadzać na
spacer i po nim sprzątać, chyba że
nauczy się go korzystać z toalety.
Apele o to, by informować odpo-

wiednie służby mundurowe o tym,
że widziało się daną osobę na rek-
reacji z psiakiem, który w danym

miejscu zostawił po sobie ślad, rów-
nież nie zdają egzaminu. Policjanci
mówią, że jak dotąd nie mieli ża-
dnych zgłoszeń, ale sytuacja wy-
gląda już inaczej jeśli chodzi o
wyrzucanie śmieci do rowów.W tym
roku w Kąkolewie udało się złapać
winowajcę, który został ukarany i
musiał posprzątać to czego tak bar-
dzo chciał się pozbyć w miejscu
publicznym. Może więc i problem
kup uda się rozwiązać?
Miejmy nadzieję, że miłośnicy

piesków pójdą po rozum do głowy.
Dla uruchomienia wyobraźni

przypominamy tylko, że mandat za
zaśmiecanie miejsc publicznych
może nas oswobodzić z od 50 zł do
nawet 500 zł.
I jeszcze jedno! Jeśli właściciele

czworonogów nie będą sprzątać po
pieskach, to pewnie niedługo zo-
staną wyposażeni przez gminę w
specjalny sprzęt – łopatki i woreczki.
Wiąże się z tym jednak przywróce-
nie zniesionego jakiś czas temu po-
datku od posiadania psa. Opłaca
się?
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PS. Autorka artykułu przeprasza

wszystkich wrażliwych za używanie
dosadnych sformułowań, trudno
jednak bez emocji pisać o „gównia-
nym problemie”.

Pozostawianie psich kup jest nielegalne, o czym informuje
nas punkt 4 & 18 rozdz. 10 uchwały Nr XXVIII/179/2006 z dnia
26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna, który
brzmi: "Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do
sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych przez te
zwierzęta z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a
w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów,
skwerów i zieleńców."

Jubileuszowy, XV Memoriał im. Darka Borowczyka został zorganizowany
na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kąkolewie. W rozgrywkach piłkar-
skich wzięło udział osiem drużyn. W grupie młodszej pierwsze miejsce
wywalczyła Osieczna I, zaraz za nią uplasowało się Kąkolewo I, na trze-
ciej pozycji Osieczna II, a za nią Kąkolewo II. W tej grupie królem strzel-
ców został Bartosz Kryś z drużyny Osieczna I, który trafił 9 bramek. W
grupie starszej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Wojnowic, drugie
miejsce wywalczyli piłkarze z Osiecznej, na trzecim miejscu znalazła się
drużyna utworzona z pracowników Kan-Budu, tabelę wyników zamknęli
sportowcy z Kąkolewa. W tej grupie królem strzelców został Aleksander
Głuchowski z Oldboys Osieczna, z wynikiem 6 trafionych bramek.

Spis ludności i mieszkań
Od 1 kwietnia do 30 czerwca będzie w całym kraju przepro-

wadzany powszechny spis ludności i mieszkań. Jest pierw-
szym tego typu spisem od czasu, kiedy Polska znalazła się w
Unii Europejskiej.
Spis powszechny ma dostar-

czyć informacji o liczbie ludności i
jej rozmieszczeniu, a także struk-
turze demograficznej, społecznej
i zawodowej. Odpowiadać też na
pytania o warunki mieszkaniowe
rodzin, charakterystykę gospo-
darstw domowych, zasobność
ludności. Te dane są niezmiernie
ważne, choćby ze względu na mi-
grację ludności w ramach Unii
Europejskiej.
Spisem zostaną objęte osoby

stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach
oraz budynkach i pomieszcze-
niach nie będących mieszka-
niami. A także osoby, które nie
mają miejsca zamieszkania.
Ponadto spis dotyczyć będzie

mieszkań i budynków, w których
znajdują się mieszkania lub in-
nych pomieszczeń, gdzie przeby-

wają ludzie.
Większość informacji spisana

zostanie z danych zawartych w
systemach informatycznych.
Szczegółowy spis dotyczyć bę-
dzie wylosowanych osób lub ro-
dzin. Ta część spisu zwana jest
badaniem reprezentacyjnym.
Jeśli mieszkańcy naszej gminy
będą wylosowani do spisu, wów-
czas mają obowiązek udzielić ści-
słych, wyczerpujących i
prawdziwych informacji. Będą od-
powiadać na pytania zawarte w
formularzach.
Na terenie naszej gminy pra-

cami spisowymi kieruje burmistrz,
który jest równocześnie Gminnym
Komisarzem Spisowym. Siedzibą
Biura Spisowego jest Urząd
Gminy. Na naszym terenie praco-
wać będzie 6 rachmistrzów.


