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Bierzmowanie młodzieży było okazją do odwiedzenia przez bis-
kupa Zdzisława Fortuniaka gminy Osieczna. Biskup odwiedził
Przedszkole Samorządowe w Osiecznej, tam dzieci specjalnie na
tę okazję przygotowały występy artystyczne, był również w Urzę-
dze Miasta i Gminy gdzie spotkał sie z władzami oraz w Szpitalu
Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży.

Droga krzyżowa ulicami miasta na stałe wpisała się już w trady-
cję naszej gminy. W tym roku pątnicy przebyli trasę z kościoła pa-
rafialnego do krzyża katyńskiego po raz trzeci. Jest to zdarzenie
niezwykłe, przyciągające wiernych nie tylko z parafii osieckiej ale
też z parafii i gmin sąsiedzkich.

Urodzili się:
12. 02. - Laura Stefaniak, Grodzisko
15. 02. - Wiktor Woziński, Łoniewo
17. 02. - Nadia Wróblewska, Kąkolewo
20. 02. - Dawid Szymkowiak, Kąkolewo
22. 02. - Mateusz Klefas, Kąkolewo
26. 02. - Karolina Muszyńska, Kąkolewo
27. 02. - Bartosz Płaczek, Kąkolewo
04. 03. - Dominik Krzysztof Walenciak, Kąty
05. 03. - Amelia Magdalena Cyka, Wojnowice
13. 03. - Aleksanda Jakubowska, Kąkolewo
Zmarli:
04. 03. - Elżbieta Kretschmer (1950), Łoniewo
07. 03. - Telesfor Kraśner (1932), Osieczna
15. 03. - Marianna Józefiak (1924), Kąty

Od 1 marca w Kąkolewie stacjonuje podstacja ratownictwa
medycznego. Już pierwszego dnia ratownicy z Kąkolewa
wyjechali do dwóch zdarzeń.

Podstacja była w Kąkolewie
przygotowywana od kilkunastu
miesięcy. Pomysłodawcą był
wojewoda, który w ramach za-
pewnienia optymalnego czasu
dojazdu do chorych wskazał
właśnie Kąkolewo. W tej spra-
wie zapytał o zgodę burmistrza,
który przedłożył wniosek rad-
nym. Radni wyrazili zgodę na
poniesienie kosztów wydatków
związanych z przygotowaniem
miejsca na podstację. Koszt cał-
kowity budowy podstacji ratow-
nictwa medycznego wraz z
rozbudową świetlicy wiejskiej o
sanitariaty wyniósł gminę 300
tysięcy zł. 12 tysięcy zł dołożyło

Starostwo Powiatowe w Lesznie.
Podstacja ratownictwa medycz-
nego czynna jest całą dobę. Na
sygnał od dyspozytora czeka
dwóch sanitariuszy i kierowca.
Swoim zasięgiem punkt medyczny
obejmuje gminę Osieczna, Ry-
dzyna i Krzemieniewo.

I jeszcze jedna ważna informa-
cja - nie zmienił się sposób powia-
damiania o wypadkach i
zdarzeniach, nadal należy je zgła-
szać pod numerem 112 – do dys-
pozytora w Lesznie. Karetka z
Kąkolewa wyjedzie wtedy, jeśli
dyspozytor zdecyduje, że na
miejsce zdarzenia dotrze ona
szybciej niż ambulans z Leszna

Karetka w Kąkolewie


