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Mimo że sezon zimowy jeszcze w pełni pracownicy urzędu myślą już o wiośnie, ogłaszane są
przetargi, podpisywane umowy na prace remontowe, budowlane, które wkrótce ruszą pełną
parą. To już niedługo, a już teraz prace nie ustają, lokale gminne zyskują nowy wygląd.

•  W świetlicy w Kątach pobu-
dowano piec grzewczy.

•  W świetlicy w Wojnowicach
remontowane są toalety.

•  Wykonano przyłącze energe-
tyczne dla przepompowni w Kąko-
lewie przy ul. Leszczyńskiej i
Rydzyńskiej oraz trzy przyłącza
energetyczne do oświetlenia ulicz-
nego we Frankowie, Wojnowicach
i Osiecznej – przy ul. Śmigielskiej.

•  Zakończony został remont
mieszkania stanowiącego włas-

ność gminy - przy ul. Kościuszki 3.
•  W ramach prac rozbiórko-

wych pracownicy gminy rozebrali
budynek stodoły w Osiecznej. Na
jego miejscu powstanie budynek
gospodarczy na potrzeby urzędu.
Gmina zleciła już wykonanie pro-
jektu tego budynku.

* W Kąkolewie zaś rozebrane
zostały szatnie Ludowych Zespo-
łów Sportowych, które mieściły się
przy świetlicy, a w ostatnich latach
służyły szkole za magazyn.

Miejsce po szatniach posłuży za
parking pojazdów.

•  Malarze pomalowali wnętrza
Ośrodka Pomocy Społecznej
mieszczącego się w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej.

•  Gmina rozstrzygnęła przetarg
na zakup oleju napędowego dla
pojazdów gminnych. Paliwo bę-
dzie dostarczała firma JESPOL ze
Święciechowy.

•  Ogłoszono też czyja oferta na
dostawę wyrobów betonowych,
które będą służyły do remontu
dróg gminnych, okazała się najko-
rzystniejszą. Wygrała firma BUDO-
MONT z Osiecznej.

•  Rozstrzygnięty został prze-
targ na budowę oświetlenia boisk
szkolnych w Świerczynie, Osiecz-
nej i Kąkolewie. Wartość robót
przekroczy 135 tysięcy złotych. Za-
danie wykona Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe WAT Marian
Rzepecki z Garzyna. 

•  Ogłoszony został przetarg na
zmianę sposobu użytkowania bu-
dynku magazynowo-handlowego,
mieszczącego się przy ul. Ko-

ściuszki w Osiecznej z przezna-
czeniem na szesnaście mieszkań
socjalnych. Na podstawie umowy
podpisanej z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego  gmina otrzyma 40
procent dofinansowana do warto-
ści zadania na realizację tego za-
dania.

•  Dokonano wyboru projek-
tanta, który ma zaplanować wy-
gląd pięciu świetlic – w Miąskowie,
Dobramyśli, Trzebani, Witosławiu i
Wolkowie. Sale wiejskie zaprojek-
tuje firma Kompleksowa Obsługa
Budownictwa Kajoch z Kąkolewa.

•  Ogłoszony został przetarg na
budowę boiska Orlik 2012, które
ma zostać pobudowane w Osiecz-
nej.

•  Gmina zleciła przygotowanie
kosztorysów ofertowych na remont
dachów w świetlicy w Drzeczkowie
i Łoniewie.

•  Zlecono również wykonanie
jednego okna do zaplecza ku-
chennego świetlicy w Popowie
Wonieskim. 

•  Opracowywane są już mapy
dla przyłącza energetycznego
oświetlenia boiska w Ziemnicach.

•  Gmina zleciła opracowane
projektu organizacji ruchu na dro-
dze wojewódzkiej w Osiecznej na
potrzeby wycinki topoli.

•  Trwa wycinka i cięcia pielęg-
nacyjne drzew na terenie gminy.

Policjanci i straŜacy podsumowali rok
Co roku Komenda Miejska Policji

jak i Państwowa Straż Pożarna przed-
stawiają informacje o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, a
także sytuacji pożarowej i miejsco-
wych zagrożeniach na terenie Leszna
i powiatu leszczyńskiego. Z jednej
strony pokazują więc tendencje doty-
czące przestępstw i zjawisk negatyw-
nych, z drugiej zwracają uwagę na
skuteczność działań policjantów i stra-
żaków oraz na prognozy roku następ-
nego. Z tymi dokumentami zapoznali
burmistrzów i wójtów naszych gmin a
także samorządowców poszczegól-
nych środowisk. Samorządowcy
współuczestniczą bowiem w zapew-
nianiu bezpieczeństwa obywateli do-
tyczącego zwłaszcza dzieci i
młodzieży oraz stanu gminnych i po-
wiatowych dróg. Dodajmy jeszcze, że
takie opracowania potrzebne są też
mieszkańcom poszczególnych miejs-
cowości, aby wiedzieli jakich zagro-
żeń unikać, na jakie zachowania
zwracać uwagę, czego się wystrze-
gać i jak dbać o bezpieczeństwo w
swoim otoczeniu. Przekazujemy więc
najważniejsze dane policji i straży za
rok 2011. 

XXX
Komenda Miejska Policji realizuje

swoje zadania na terenie miasta
Leszna i 7 gmin powiatu leszczyń-
skiego. Obejmuje obszar 836,55 km2
zamieszkały przez 118 829 osób. W
zakresie przestępczości ogólnej w

ubiegłym roku policja wszczęła 2016
postępowań przygotowawczych i
stwierdziła 2711 przestępstw. Wskaź-
nik wykrywalności wyniósł 81,3 pro-
cent, a więc o 2,5 więcej niż w roku
poprzednim. Jeśli chodzi o przestęp-
stwa kryminalne wszczętych postępo-
wań było 1217, a czynów
kryminalnych - 1563. W tej kategorii
przestępczość nieco spadła, nato-
miast wykrywalność wzrosła z 67,4
procent do 69,1 procent. Wzrost dy-
namiki zanotowano również w ujaw-
nianiu i zwalczaniu przestępczości
gospodarczej, natomiast samych
przestępstw gospodarczych było
mniej. Ich wykrywalność wyniosła
97,6 proc. 

Warto powiedzieć, że zagrożenie
przestępczością na 10 tysięcy miesz-
kańców jest w naszym powiecie niż-
sze o 64 od średniej wojewódzkiej i
wynosi 232. Ten wskaźnik spadł
zwłaszcza w zakresie przestępczości
kryminalnej oraz w najbardziej do-
kuczliwych dla mieszkańców katego-
riach, a więc bójkach, pobiciach,
rozbojach, kradzieżach z włamaniem
i kradzieżach mienia. Niestety, wzrósł
on w kategoriach: uszkodzenia ciała i
kradzieży samochodów. Natomiast
bezpieczeństwo na drogach utrzymy-
wało się na podobnym poziomie. W 7
gminach powiatu (bez Leszna) odno-
towano 567 zdarzeń drogowych, w 83
wypadach ofiarami byli ludzie. Nie-
stety, w ubiegłym roku, w powiecie

grockim i ziemskim  zginęło aż 14
osób, czyli o 4 więcej niż w roku po-
przednim. Bilans wypadków był więc
tragiczniejszy.

I jeszcze kilka szczegółów doty-
czących naszej gminy. 

W ciągu ubiegłego roku policjanci
wykonali 14 służb patrolowych i 601
służb obchodowo - patrolowych. Na
gorącym uczynku zatrzymali 24 osoby
i nałożyli 383 mandaty. Sporządzili 27
wniosków o ukaranie i wylegitymowali
2593 osoby.

Na terenie gminy miały miejsce 74
wypadki bez ofiar w ludziach oraz 17
wypadków z ofiarami. Dwie osoby zgi-
nęły a 19 było rannych. Wśród naj-
częstszych przyczyn wypadków
policjanci wymieniają nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu, niedosto-
sowanie prędkości do warunków
jazdy, nieprawidłowe zachowania kie-
rujących wobec pieszych, nieprawid-
łowe wyprzedzanie, skręcanie,
wymijanie i błędy pieszych. 
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W 2011 roku na terenie powiatu

leszczyńskiego strażacy zanotowali
1148 zdarzeń, w tym 311 pożarów,
823 miejscowe zagrożenia i 14 fał-
szywych alarmów. Ogólny wzrost
liczby zdarzeń wyniósł 7,5 procent,
ale w samych pożarach aż 61 procent
w stosunku do roku poprzedniego.
Strażacy określili 2 pożary jako bar-
dzo duże, 2 jako duże, 12 średnich i
395 małych. Straty materialne z tytułu

wszystkich zdarzeń wyniosły
12.614.600 zł. Natomiast wartość ura-
towanego mienia wyniosła ponad 153
miliony zł. Przy likwidacji pożarów i
zagrożeń łącznie brało udział 1737
jednostek straży pożarnej i 8943 stra-
żaków, w tym także strażacy z OSP.

Najwięcej pożarów i miejscowych
zagrożeń dotyczyło tzw. innych obiek-
tów oraz mieszkań, środków trans-
portu i obiektów użyteczności
publicznej. Ponad połowa z nich miała
miejsce w Lesznie. W kolejności naj-
więcej pożarowych zdarzeń notowały
gminy: Rydzyna, Włoszakowice,
Osieczna, Lipno, Święciechowa,
Krzemieniewo i Wijewo. Natomiast
największe straty - Leszno, Lipno,
Włoszakowice i Święciechowa. Naj-
częściej pożary wybuchały w maju,
czerwcu i kwietniu. Natomiast w ciągu
tygodnia najgorszymi pod tym wzglę-
dem dniami były sobota i czwartek.
Wśród przyczyn pożarów i miejsco-
wych zagrożeń strażacy wymieniają
nieostrożność osób dorosłych, wady
urządzeń i instalacji, nieprawidłową
ich eksploatację, niezachowanie
zasad bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, gwałtowne opady atmosfe-
ryczne.

W gminie Osieczna w 2011 roku
odnotowano 22 pożary i 61 miejsco-
wych zagrożeń oraz 2 fałszywe
alarmy. Straty materialne wyniosły
469,800 zł. 

Rozebrana stodoła w Osiecznej


