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ZłóŜŜyczenia
Franciszcze - 2 IV

O Franciszce wiemy niewiele. Z angielskiego często
nazywamy ją Fanny.
Kobieta o tym imieniu
jest szlachetna, wraż-
liwa i dynamiczna.
Franciszki mają też
wielkie poczucie hu-
moru i są uparte oraz
konsekwentne w dą-
żeniu do wytyczo-
nego sobie celu. Są
też oddane rodzinie i
domowi. Kolorem jest
czerwony, rośliną
paproć, zwierzęciem
sowa, liczbą czwórka,
a znakiem zodiaku
Koziorożec. Imieniny obchodzą także: 9 marca, 21 sierp-
nia, 4, 21 i 24 listopada oraz 14 i 22 grudnia.
W naszej gminie jest tylko 15 pań, które noszą imię

Franciszka. Ostatni raz to imię nadano dziewczynie w
1948 roku.Azatem najmłodsza Franciszka Michałowska
ze Świerczyny ma 61 lat. Przypomnijmy, że pisaliśmy o
niej z okazji rocznicy urodzin, a to dlatego, że pani Mi-
chałowska urodziła się 29 lutego. Natomiast najstarsza
Fraciszka Stritzke z Osiecznej przed kilkoma dniami
skończyła 94 lata. Paniom Franciszkom życzymy sa-
mych pogodnych i szczęśliwych dni w życiu. W Kąkole-
wie mieszka 6 pań o tym imieniu, w Osiecznej - 4, w
Grodzisku - 2 oraz w Kleszczewie, Frankowie i Świer-
czynie po jednej.

Franciszka Biernaczyk
z Osiecznej

Wojciechowi - 23 IV
Wojciech to sło-

wiańskie imię, które
dosłownie znaczy
"radosny wojownik".
Całe wieki zajmował
jedną z pierwszych
lokat na liście imion.
Dziś dalej cieszy się
popularnością. Warto
więc powiedzieć, że
Wojtek jest sympa-
tyczny i dobroduszny,
ale kiedy trzeba, po-
trafi "wypalić" prawdę
prosto z mostu, nie
zważając na konsek-
wencje. Wszystko
właściwie oceni, zaplanuje, a jego decyzje najczęściej
są szybkie i trafne. Obdarzony jest niezwykłą intuicją i
zdolny do epokowych odkryć. Wmiłości Wojciech nie za-
wsze bywa szczęśliwy, jednak zakochany pragnie jak
najprędzej założyć rodzinę. Jest cudownym ojcem, nie
tylko dba o swoje dzieci, ale potrafi też doskonale się z
nimi dogadać. Jego kolorem jest fioletowy, rośliną bez,
zwierzęciem ośmiornica, liczbą czwórka, a znakiem zo-
diaku Skorpion. Imieniny obchodzi tylko raz w roku.
W naszej gminie mieszka 46Wojciechów. Najwięcej,

bo aż 17 jest ich w Kąkolewie. W Osiecznej mieszka 11
Wojciechów, w Świerczynie - 5 a Drzeczkowie i Kątach
- po 2. Natomiast po jednym mieszka w: Frankowie, Ło-
niewie, Wojnowicach, Dobramyśli, Trzebani, Grodzisku,
Ziemnicach, Popowie i Miąskowie. Najstarszym jest
osiemdziesięciodwuletni Wojciech Picz z Kąkolewa, a
najmłodszym Wojtek Jaraczewski z Kąkolewa, który
skończył 5 miesięcy.
Panom Wojciechom i Wojtusiom życzymy wszyst-

kiego najlepszego.

Wojtek Wawrzyniak
z Kątów

* 1 marca na drodze Świer-
czyna - Ziemnice dzielnicowi z
Osiecznej zatrzymali do kontroli
drogowej 47-letniego miesz-
kańca gminy. Okazało się, że
kierował on rowerem, mimo za-
kazu wydanego przez sąd rejo-
nowy w Lesznie.
* 5 marca włamano się do sali

wiejskiej w Wojnowicach. Skra-
dziono sprzęt muzyczny zespołu
Harley.
* Między 5 a 7 marca nie-

znany sprawdza skradł lusterka
zewnętrzne, osłony zbiorników
paliwa oraz osłony akumulato-
rów od pięciu ciągników siodło-
wych marki Scania. Pojazdy były
zaparkowe na terenie jednej z
firm w Osiecznej. Firmę tę wielo-
krotnie już okradano w roku
2006 i 2007. Właściciel wycenił
ostatnie straty na 10.700 zł.
* Do kradzieży doszło 14

marca w sklepie na stacji paliw w
Osiecznej. Złodziej wykorzystu-
jąc nieuwagę personelu zabrał
artykuły o wartości prawie 460 zł.
Poszkodowana jest Gminna
Spółdzielnia “Samopomoc
Chłopska”.
* W środę, 18 marca, lesz-

czyńską policję poinformowano,
że 17-letni mieszkaniec gminy
Osieczna planuje popełnić sa-
mobójstwo. Chłopak napisał o
tym w e-mailu, a zaniepokojona
rodzina wszczęła alarm. Policja
nie zbagatelizowała sygnału i od-
szukała młodego człowieka. W
czasie rozmowy dowiedzieli się,
że chłopak wpis w internecie
traktował jako żart. Policjanci w
wypowiedziach dla mediów
zwracali uwagę na to, że każdy
kto bezmyślnie wypisuje takie
rzeczy, musi wiedzieć, że w ten
sposób odciąga funkcjonariuszy
od pracy i być może ktoś potrze-
bujący pomocy nie otrzyma jej
na czas.
* Bez poważnych obrażeń

wyszli uczestnicy wypadku na
trasie Leszno - Kąkolewo do któ-
rego doszło 20 marca wieczo-
rem. Ze wstępnych ustaleń
policji wynika, że kierujący for-
dem fiestą 26-letni mieszkaniec
gminy Osieczna skręcał w lewo
na leśną drogę i nie zauważył, że
jadący z tyłu seat rozpoczął już
wyprzedzanie. Doszło do zde-
rzenia, a oba samochody zostały
zniszczone i nadają się do kasa-
cji. Kierowcy doznali ogólnych
potłuczeń, a pasażer fiesty ma
złamany obojczyk. Obaj kie-
rowcy byli trzeźwi.

POLICJA
ZANOTOWAŁA

Po upływie 14 dni od dnia
opublikowania uchwały w Dzien-
niku Ustaw mieszkańcy gminy
Osieczna mogą ubiegać się o do-
finansowanie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.
Jednak nie wszyscy. Prawo do
ubiegania się o dofinansowanie
przysługuje mieszkańcom tych
miejsc, gdzie nie ma możliwości
włączenia do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, włączenie do tejże sieci
jest nieekonomiczne, albo bu-
dowa sieci kanalizacyjnej nie jest
planowana ze względu na roz-
proszoną zabudowę.
O dofinansowanie mogą więc

ubiegać się mieszkańcy miejsco-
wości: Dobramyśl, Drzeczkowo,
Frankowo, Kleszczewo, Mią-
skowo, Popowo Wonieskie, Trze-
bania, Witosław i Wolkowo oraz
mieszkańcy: Grodziska – od po-
sesji 42 w stronę Świerczyny; Ką-
kolewa – ul. Granicznej i
Leśniczówki; Łoniewa – domków
letniskowych zlokalizowanych
nad jeziorem Łoniewskim, i po-
sesji nr 48 oraz leśniczówki;
Osiecznej – ul. Leszczyńskiej od
wiatraków w stronę Leszna, po-
sesji nieskanalizowanych położo-
nych przy ul. Krzywińskiej oraz
Stanisławówki. W Świerczynie

dofinansowanie przysługuje
mieszkańcom przysiołka Chmiel-
kowo, posesji zlokalizowanych
poza ulicami Bławatkową, Ru-
miankową i Stokrotkową w stronę
Bojanic, posesji nr 42 i budynków
mieszkalnych zlokalizowanych
na działce nr 735, a w Ziemni-
cach mieszkańcom przysiółka
Ustronie i posesji nr 61 i 62.
Są też inne warunki: oczysz-

czalnia musi służyć celom pry-
watnym i nie może być
wykorzystywana w działalności
gospodarczej.Wnioskodawca możeuzyskać zwrot połowy po-niesionych kosztów, jednakkwota dofinansowania niemoże przekroczyć 2500 zł.
W tym roku w budżecie gminy

na ten cel zarezerwowane zos-
tało 75 tysięcy złotych. Wnioski
należy składać do października,
będą one rozpatrywane według
kolejności składania aż do wy-
czerpania środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Dokumenty
złożone po tym terminie dofinan-
sowywane będą w następnym
roku. ALDONA KORBIK

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Osiecznej przy-jęta została uchwała w sprawie przyjęcia „Programubudowy i finansowania przydomowych oczyszczalniścieków na terenie gminy Osieczna” ze środków Gmin-nego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.
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