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Główne obchody święta zorga-
nizowano w szkolnej bibliotece.
Przygotowano tam wystawę bib-
liotecznych bestsellerów oraz foto-
graficzną pn. „Przyłapani na
czytaniu”. Każdy czytelnik wypo-
życzający tego dnia książkę został
poczęstowany słodką niespo-
dzianką. Specjalne zaproszenia
wysłano do uczniów, którzy dotąd
nie odwiedzili biblioteki. Dla
uczniów gimnazjum zorganizo-
wano Szkolny Konkurs Recytator-
ski poświęcony twórczości
Zbigniewa Herberta. Tomikami
wierszy nagrodzono niebanalne

Dzień książki

W Zespole Szkół w Osiecznej świętowano Światowy DzieńKsiążki i Praw Autorskich. W klasach z tej okazji powstaływystawy książek i gazetki tematyczne.
interpretacje wierszy poety w wy-
konaniu Dominki Ożyńskiej, Patry-
cji Helińskiej i Kingi Rzepeckiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali kwiaty będące symbolem
święta - czerwone róże, a także
zostali ugoszczeni poczęstunkiem.
Młodsze dzieci oddawały się
wspólnemu pisaniu „Niekończącej
się opowieści”. Wydano też spe-
cjalny numer „KUBKA”, gazetki
gimnazjalistów, w całości poświę-
cony książce. Pomysłodawczynią
obchodów święta była nauczy-
cielka języka polskiego Edyta Ni-
tecka.

Wiele dla tego piękna możemy
zrobić. Więcej niż nam się wydaje.
I wcale nie tylko na naszym po-
dwórku.

W okresie jesienno-zimowym
pracownicy urzędu naszej gminy
posadzili około tysiąca krzewów
ozdobnych oraz około 100 drzew.

- Z tego co posadziliśmy po-
zostało 20 procent. Reszta została
wyrwana, połamana, skradziona.
Stale powtarzamy pracę nasadza-
nia. Na miejsce zniszczonych
drzew wsadzamy nowe. W tym
czasie moglibyśmy zająć się ukła-
daniem czy naprawą chodników.
Ale nie chodzi przecież tylko o
czas, przede wszystkim o koszty –mówi Robert Lester, pracownikurzędu.

Koszt jednej sadzonki lipy to 18
zł, do tego dochodzi jeszcze koszt
palików czyli ok. 5 zł.

Tę cenę przemnożyć należy
przez kilkadziesiąt sztuk. Do tego
dochodzą jeszcze koszty innych
aktów wandalizmu.

Notorycznie niszczone są
ławki. Wymiana jednej deski kosz-
tuje gminę 20 zł. Wymiana szyby
w wiacie autobusowej to już wyda-
tek rzędu 100 zł. O 20 złotych
droższa jest wymiana płyty dacho-
wej przystanku autobusowego.

Zniszczone kosze na śmieci z
pewnością nie są wizytówką. W
ubiegłym roku zakupiono 25 no-
wych metalowych koszy ulicznych.
Z tego już pięć zostało zniszczo-

Kosztowneszkody
nych.

Tym, którzy mają kłopoty z wy-
obraźnią uzmysławiamy, że po
zsumowaniu strat okazuje się, iż w
miejsce ciągłego naprawiania
szkód można by dawno poprawić
stan dróg, założyć nowe kostki
chodnikowe, wykonać mnóstwo in-
nych inwestycji, aby nam żyło się
lepiej.

Uczulamy więc tych, którzy
mają za dużo energii, by zastano-
wili się nad swoim postępowa-
niem. Świadków zdarzeń również
prosimy o interwencję, bo przecież
wszyscy działamy dla wspólnego
dobra.

Przy okazji apelujemy też do
wszystkich właścicieli działek o
dbanie o porządek wokół domo-
stw.

Na pięknie naszej małej ojczyzny zależy, a na pewno powinnozależeć, wszystkim. To przecież w naszej gminie spędzamynajwięcej czasu, tutaj codziennie oglądamy krajobrazy, tutajzapraszamy gości i wtedy pokazujemy nam nasze okolice.Jesteśmy dumni, gdy ktoś mówi „jak tu pięknie”.

Archeolog Marek Wróbel po-szukuje informacji na temat sta-wów umiejscowionych wTrzebani. Chodzi o stawy znaj-dujące się po prawej stroniedrogi z Osiecznej do Leszna.
Dziś są pogłębione i nadano im

inny kształt. Wszystko wskazuje
na to, że stawy znajdowały się w

Trzebani już na przełomie XVIII i
XIX wieku.

Na tych terenach archeolodzy
odkryli materiały ceramiczne -
ułamki naczyń datowane na
XVIII/XIX wiek.

Archeolog liczy na to, że są
osoby, które pamiętają, jak te
stawy kiedyś wyglądały, czy do
tych stawów dopływała woda,
gdzie miała swoje źródło. Może w
domach są stare fotografie, które
dokumentują wygląd tych miejsc.

Archeologa interesuje również
to, co się na tych stawach działo.
Może właściciel zamku w Osiecz-
nej Heydebrand hodował w tych
stawach ryby.

Każdy kto posiada informacje o
stawach na Trzebani proszony jest
o kontakt. Mieszkańców naszej
gminy prosimy o zgłaszanie się w
Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej w pokoju nr 9a. Skontaktować
można się również drogą mailową.
Informacje prosimy przesyłać na
przegladosiecki@osieczna. pl

Stawy w Trzebani

Kancelaria Radcy
Prawnego

Marcin Barczyk
siedziba:

Kąkolewo ul. Krzywińska 41
Leszno os. Wieniawa 42

tel. 501 302 674
Porady prawne z zakresu:

Prawa Cywilnego,
Administracyjnego,
Gospodarczego
i Prawa Pracy

Jeszcze tylko przez trzy dni
uiścić można drugą ratę za ze-
zwolenia na sprzedaż alkoholu.
Ostateczny termin realizacji tego
zobowiązania upływa bowiem 31
maja. W naszej gminie dotyczy to
34 osób, które mają koncesję na
handel artykułami alkoholowymi.

Sprzedawcy, którzy nie za-
płacą za zezwolenia na sprzedaż
mogą taką koncesję stracić. A
przypomnijmy, że trzecią ratę za-
płacić będzie trzeba do końca
września.

Przypominamy


