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Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej zakupił dla Przedszkola Sa-
morządowego w Kąkolewie transporter schodowy z platformą,
czyli urządzenie pozwalające dzieciom niepełnosprawnym dostać
się na piętro przedszkola. Sprzęt kosztował ponad 15 tysięcy zł.
Takie wyposażenie obiektu pozwala zlikwidować barierę archi-
tektoniczną. Przedszkole w Kąkolewie jest zlokalizowane na pięt-
rze i jednym z warunków pozwalających na jego dalsze
użytkowanie było zlikwidowanie bariery, którą dla niepełnospraw-
nych ruchowo stanowi komunikacja pionowa. Warunek likwidacji
przedmiotowej bariery zapisany został w pozwoleniu na użytko-
wanie obiektu wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Pozwolenie to ma właśnie formę pozwolenia wa-
runkowego. Dlatego też pomimo faktu, że w przedszkolu nie ma
dziecka niepełnosprawnego, istniała konieczność zakupu „scho-
dołazu”.

D. Dworniczak z policją zwią-
zany jest od dziewięciu lat. Przed
podjęciem pracy w policji pracował
przez niespełna sześć lat w Jed-
nostce Wojskowej w Lesznie,
będąc w cywilu kierował hurtownią
specjalizującą się w sprzedaży
sprzętu AGD.
- Do policji trafiłem w 2000 r. po

zdaniu specjalnych egzaminów i
odbyciu przeszkoleń. Przez pięć
lat pracowałem w Sekcji Prewencji
w KMP w Lesznie, a od 2005 roku
w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej
- tłumaczy D. Dworniczak.
Nowy "komendant" na razie

Nowykomendant

Od miesiąca policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej
mają nowego przełożonego. Dotychczasowy Kierownik Re-
wiru przeszedł na emeryturę, a funkcję po nim objął młodszy
aspirant Dariusz Dworniczak.

przez najbliższe kilka miesięcy peł-
nić będzie obowiązki kierownika
Rewiru Dzielnicowych w Osiecz-
nej, jeśli się sprawdzi pozostanie
na tym stanowisku na dłużej. Jest
pełen zapału do pracy, chce poz-
nać gminę, jej mieszkańców i pro-
blemy z jakimi się borykają.
Obiecuje pomoc przy organiza-

cji lokalnych imprez.
Prywatnie mieszka w Lesznie,

od 12 lat jest żonaty. Jest ojcem
11-letniego syna i 7-letniej córki.
Interesuje się sportem, motoryza-
cją i turystyką.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Osiecznej ślubowanie złożył
nowy radny. Stanisław Prałat 1 marca podczas wyborów uzupełniających
został wybrany nowym radnym. Uzupełni skład Rady za zmarłego Broni-
sława Kurzawskiego.
Stanisław Prałat zdobył największą ilość głosów, bo aż 182 i to prze-

sądziło o jego zwycięstwie. Drugie miejsce zajęła Henryka Pawlak zbie-
rając 97 głosów, potem był Piotr Kośmider z 87 głosami i Hubert Kraśner,
na którego zagłosowało 69 osób.
Frekwencja była wysoka, bo sięgnęła niemal 50 procent. Spośród 893

uprawnionych do głosowania do urn przyszło 437 osób.

ZłoŜył ślubowanie


