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I wcale nie mam tu na myśli do-
datkowych kilogramów, które jak
na razie można jeszcze skrzętnie
ukryć pod kurtką. Problem jest o
wiele większy, widać go gołym
okiem, a jak się w niego wdepnie,
to nawet mocno czuć. Chodzi o
nieczystości pozostawiane gdzie
bądź przez psy. Psie odchody są
właściwie wszędzie, na trawni-
kach, chodnikach, skwerach,
miejscach wypoczynku ludzi, na
placach zabaw dla dzieci. Wia-
domo, że pies po sobie nie po-
sprząta, bo nie ma takiej
możliwości, ale pewnie gdyby było
inaczej poszedłby po rozum do
głowy szybciej niż człowiek.
Nasza gmina, miasto są często

odwiedzane przez turystów. Ludzie
przyjeżdżają do nas z odległych
stron i jedyne co nam pozostaje, to
wstydzić się, że mając tak piękne
tereny ukształtowane przez naturę,

zagospodarowane przez naszych
przodków nie potrafimy o nie nale-
życie zadbać. Inną ważną kwestią
jest to, że lada moment na boiska,
skwery wyjdą dzieci tak jak dorośli
spragnione wiosennego słońca, a
dziecko z natury jest istotą cie-
kawską…. Resztę pozostawię wy-
obraźni naszych czytelników. Jeśli
chodzi o dzieci są bacznymi ob-
serwatorami i to dorośli powinni im
dać dobry przykład dbałości o śro-
dowisko.
Wszyscy rozumieją, że pies

musi się wybiegać i potrzebuje co-
dziennych spacerów. Właściciel
jednak ma obowiązek po psie po-
sprzątać. Istnieją specjalne nie-
skomplikowane zestawy do
sprzątania nieczystości pozosta-
wionych przez psa. Jest to łopatka
z jednorazowym woreczkiem,
który wyrzuca się do najbliższego
kosza. Mechanizm naprawdę nie-

skomplikowany. Każdy właściciel
czworonoga winien być wyposa-
żony w taki sprzęt podczas spa-
ceru z najwierniejszym
przyjacielem człowieka. Mowa o
tym w obowiązującym od 2006
roku Regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie
Osieczna. Dokładnie w rozdziale
10 informującym o obowiązkach
osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe, które to obowiązki mają na
celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego
użytku. Paragraf 16 punkt 4 tego
regulaminu brzmi: „Utrzymujący
zwierzęta domowe są zobowiązani

Wiosna już powoli daje o sobie znać w nieśmiałych jeszcze
promykach słońca wyglądającego zza chmur, w pierwiosn-
kach bielących się w niezazielenionej jeszcze trawie, w wy-
czuwalnym w powietrzu zapachu świeżości. Wkrótce
przyjdzie do nas ze wszystkimi dobrodziejstwami natury i od-
kryje wszystkie nasze braki.

do sprzątania i usuwania odcho-
dów pozostawionych przez te
zwierzęta z terenów przeznaczo-
nych do wspólnego użytku, a w
szczególności z chodników, jezdni,
placów, parkingów, skwerów i zie-
leńców.”
Takie są obowiązki, a co jeśli

nie będą przestrzegane?
Policjant za niedostosowanie

się do regulaminu ma prawo uka-
rać właściciela psa mandatem,
który może sięgnąć nawet 500 zł.
Policja w obliczu tego problemu
będzie zwracała szczególną
uwagę na spacerujących z czwo-
ronogami, a przecież nigdy nie
wiadomo, w którym momencie
pies załatwi swoją potrzebę. Na-
leży również pamiętać, by zawsze
wyprowadzać psa na smyczy, sza-
nujmy to, że niektórzy boją się
psów, obojętnie jak bardzo są ła-
godne.

ALDONA KORBIK

Wiosenna odsłona

PoŜegnanie
Telesfor Kraśner całe swoje

życie spędził w Osiecznej. Tu się
urodził, tu zdobył zawód piekarza,
tu założył rodzinę. Znali go więc
niemal wszyscy, a starsi miesz-
kańcy miasta pamiętają nie tylko z
pracy zawodowej. Telesfor Kraśner
był bowiem wszędzie tam, gdzie
trzeba było coś tworzyć, pomagać,
działać społecznie. Nie przypad-
kiem udzielał się w Komitecie
Osiedlowym, w Straży Pożarnej, w
Związku Emerytów, w władzach
Gminnej Spółdzielni, w Komitecie
Rodzicielskim osieckiej szkoły, a
nade wszystko w chórze „Lutnia”.
Na każdą z tych pasji znajdował
czas i w każdej się sprawdzał.
Przyjaciele wspominają, że działał
z przekonania, zawsze pogodny,
uśmiechnięty. I zawsze pełen po-
mysłów i energii. Właśnie tego bę-
dzie im najbardziej brakowało.
Telesfor Kraśner kochał śpiew.

Nikt nie ma wątpliwości, że była to
miłość na całe życie. Do koła
śpiewu „Lutnia” wstąpił, gdy skoń-
czył 17 lat. Po kilku latach wszedł
do Zarządu koła, został jego skarb-

W środę, 11 marca, na cmentarzu w Osiecznej pożegnano Te-
lesfora Kraśnera. Odszedł nagle, o wiele za wcześnie. Miał 77
lat i ciągle jeszcze mnóstwo planów na przyszłość. Potrzebny
był rodzinie, przyjaciołom, mieszkańcom miasta.

nikiem, później prezesem. Kilka
dni przed śmiercią zgodził się pre-
zesować na kolejną kadencję. Nie
zdążył, ku zaskoczeniu wszystkich
nagle odszedł. Ale prześpiewał z
chórem „Lutnia” 60 lat. A chórzyści
podziękowali mu za to najpiękniej
jak potrafili — zaśpiewali na po-
żegnalnej mszy świętej.
Dziś każdy kto znał Telesfora

Kraśnera przywołuje inne wspom-
nienia. Wielu pamięta, że był jed-
nym z inicjatorów wznowienia
„Nocy świętojańskiej” w Osiecznej.
Ludzie kultury relacjonują obchody
stulecia „Lutni”, które nie mogłyby
odbyć się bez jego udziału. Inni
mówią, że dzięki występom chóru,
o Osiecznej głośno było w regio-
nie. Koledzy z zespołu przekonują,
że to prezes Telesfor „zaraził” ich
pasją śpiewania i nauczył czerpać
z tego radość. A panie z chóru ze
wzruszeniem wspominają, że po-
żegnał się z nimi w niezwykły spo-
sób. Zamówił tulipany na
zbliżający się Dzień Kobiet dla
każdej z nich. Nie mógł już ich wrę-
czyć, ale kwiaty na próbę dotarły.

Telesfora Kraśnera żegnano
nie tylko kwiatami. Była modlitwa,
muzyka, były podziękowania. Po-
zostaną wspomnienia i wszystko
co zrobił dla innych. Należał bo-
wiem do ludzi, których w żaden
sposób nie da się zastąpić.
Telesfor Kraśner był odzna-

czony: Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem 40-lecia Polski Ludowej,
odznaką „Zasłużony dla Powiatu
Leszczyńskiego”, odznaką „Zasłu-
żony Działacz Ruchu Spółdziel-
czego”, odznaką „Zasłużony
Pracownik Przemysłu Spożyw-
czego i Skupowego” i Złotą Od-
znaką Honorową Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.

Technik-masażysta
Iwona Lester
wykonuje masaże

lecznicze
przyjmuje w czwartki
godz 15.00-18.00 w
NZOZ "Medicus" w

Osiecznej
rejestracja pod nr
tel. 065 5350 576
Istnieje również

możliwość dojazdu
do domu pacjenta
tel. 697 297 849

Strony WWW
dla firm i instytucji

tel. 605 608 269


