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Dofinansowaniepowraca
Po wejściu w życie uchwały –

dwa tygodnie po opublikowaniu
uchwały w dzienniku urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z
budżetu gminy będzie można
udzielać dotacji na powyższy cel.

Dotację na budowę przydomo-
wej oczyszczalni ścieków będą
mogły otrzymać osoby fizyczne,
które są właścicielami lub użyt-
kownikami wieczystymi nierucho-
mości zabudowanej położonej na
terenie gminy Osieczna, na której
planowana jest realizacja przed-
sięwzięcia.

Dotacja na budowę przydomo-
wej oczyszczalni ścieków przysłu-
giwać będzie właścicielom tych
nieruchomości, gdzie brak pobu-
dowanej kanalizacji sanitarnej,
gdzie nie ma możliwości podłącze-
nia do zbudowanej już sieci i gdzie
włączenie się do pobudowanej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Osiecznej radni podjęli
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

sieci jest nieuzasadnione ekono-
micznie albo przez okres najmniej
jednego roku nie planuje się bu-
dowy sieci.

Dotacja może wynosić nie wię-
cej niż 50% wartości wydatków po-
niesionych na budowę
przydomowej oczyszczalni ście-
ków, jednak nie więcej niż 2.500 zł.
I jeszcze jedna ważna rzecz – o
częściowy zwrot kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni mogą
się ubiegać osoby, które złożą sto-
sowny wniosek, zakupią odpo-
wiedni sprzęt oraz rozpoczną
prace związane z budową dopiero
kiedy zacznie obowiązywać, pod-
jęta uchwała. Radzimy zatem
orientować się w tych terminach,
by pochopnym działaniem nie
przekreślić prawa do uzyskania
dotacji.

ZłóŜ Ŝyczenia
Paulinie - 6 VI

Paulina Wilk
z Osiecznej

Konradowi - 1 VI

Konrad Boś z Osiecznej

Imię Paulina pochodzi w prostej
linii od Pawła i ma łaciński rodowód.
W dosłownym tłumaczeniu znaczy,
mała, drobna. Spotykało się ją u nas
już w XIV, XV wieku, ale raczej jako
Pawlinę. Była dość popularna w XIX
stuleciu, by wraz ze zmieniającą się
modą zniknąć prawie zupełnie. Dziś
wraca do łask. Brzmi jednak nieco
staroświecko i kojarzy się z zasu-
szonymi kwiatami lawendy. Paulina
to nerwowa choleryczka. We
wszystkim, czego się podejmuje,
musi być najlepsza, a do szczęścia
potrzebuje sukcesu. Ta kobieta za-
wsze potrafi z życiowego tortu wy-
kroić dla siebie duży kawałek i to
ozdobiony największym, soczystym
owocem. Jej kolorem jest czerwony,
zwierzęciem łabędź, rośliną trus-
kawka, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny obchodzi
także: 26 stycznia, 26 maja, 22
czerwca, 2 lipca oraz 31 sierpnia i 2
grudnia.

Imię Paulina stało się modne w
naszej gminie dopiero w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku.
Najstarsza Paulina urodziła się bo-
wiem w 1975 roku. Jest to Paulina
Rynek z Grodziska. Wszystkich

Paulinek żyje w gminie Osieczna
56. Najmłodszą jest zaledwie pię-
ciomiesięczna Paulinka Borowska z
Grodziska. I tym dużym, i tym
małym Paulinom życzymy, by za-
wsze były zdrowe i uśmiechnięte.W
Kąkolewie mieszka 20 Paulinek, w
Osiecznej - 11, w Grodzisku - 8, w
Świerczynie - 4, w Łoniewie i Ką-
tach - po 3, w Ziemnicach - 2 oraz w
Popowie Wonieskim, Frankowie,
Witosławiu, Wojnowicach i Wolko-
wie - po jednej.

To imię ma pochodzenie ger-
mańskie i znaczy "śmiały w radzie".
Ponad 20 władców, cesarzy i ksią-
żąt nosiło to imię. Prawdziwą eks-
plozję popularności Konrad przeżył
w XIX wieku za sprawą mickiewi-
czowskich "Dziadów" i "Konrada
Wallenroda". Ponowny renesans
Konrada to lata 60. ubiegłego
wieku. Konrad jest mężczyzną raz
zamkniętym w sobie, innym razem
przeciwnie. Lubi opowiadać wymy-
ślone historyjki. Jest bardzo zdol-
nym a jego twórcza wyobraźnia
sprawia, że bywa dobrym muzy-
kiem, kreatorem mody. Jego kolo-
rem jest pomarańczowy, rośliną
trzmielina, zwierzęciem gazela,
liczbą dziewiątka, a znakiem zo-
diaku Bliźnięta. Imieniny obchodzi
także: 14 i 19 lutego, 21 kwietnia, 7
sierpnia, 21 i 26 listopada.

W gminie Osieczna mieszka
tylko 19 panów o imieniu Konrad.

Najstarszym jest Konrad Szymański
z Osiecznej, który skończył wmarcu
51 lat. Natomiast najmłodszy Kon-
rad Lorek z Kąkolewa ma 19 lat.
Wszystkim życzymy dużo sukce-
sów w życiu. W Osiecznej mieszka
7 Konradów, w Świerczynie - 3, w
Kąkolewie - 4, oraz w Łoniewie, Do-
bramyśli, Popowie Wonieskim, Ką-
tach i Drzeczkowie - po jednym.

URODZENIA06. 04. - Oliwia Marszałek, Łoniewo06. 04. - Nikola Wojtyniak, Kąkolewo25. 04. - Karol Matysiak, Kąkolewo28. 04. - Borys Pierzynowski, Kąkolewo02. 05. - Krzysztof Adamczak, Kąkolewo09. 05. - Julia Rudzińska, Kąkolewo
ZGONY21. 04. - Stefan Kowalski (1946), Osieczna24. 04. - Pelagia Chorążewska (1919), Wolkowo03. 05. - Monika Szymkowiak (1917), Osieczna

Z oficjalną wizytą do Holandii wybrali się przedstawiciele władz gminnych
oraz osoby, które w ubiegłych latach gościły w swoich domach przyjaciół
z partnerskiej gminy Zoeterwoude. Program wizyty obejmował odwiedze-
nie fabryki cebulek tulipanowych, zwiedzanie największego ogrodu kwia-
towego - Keukenhof, udział w paradzie kwiatowej, zwiedzanie
gospodarstwa specjalizującego się w produkcji serów, wypoczynek u wy-
brzeża Morza Północnego, imprezę integracyjną oraz uczestnictwo w spe-
cjalnej, uroczystej mszy świętej.


