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PRZEGLĄD OSIECKI 

Zaproszenie 
do udziału w szkoleniu pt. ,,Tworzenie i funkcjonowanie 
grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw”. 
   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Wo-jewództwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych rolni-ków oraz już istniejące grupy produ-cenckie do wzięcia udziału w ww. szkoleniu. Jego celem jest podniesie-nie poziomu wiedzy rolników na temat organizowania się w grupy producentów rolnych, a także pozy-skiwania środków finansowych za-równo z budżetu krajowego, jak i unijnego. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia z zakresu podatku do-chodowego od osób prawnych dla 

grup producentów.  
   Szkolenie odbędzie się 22 listopa-
da 2007 r. w Lesznie (sala nr 111 
ZOA Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, pl. Kościuszki 4, 
64-100 Leszno). Zgłoszenia przyj-mowane będą w Urzędzie MiG w Osiecznej do 15 listopada br. Zgła-szać można się osobiście w pokoju nr 9a, pod numerem tel. (065) 5350 016 (Tomasz Biernaczyk) lub e-mailowo: t.biernaczyk@osieczna.pl W zgłosze-niu należy podać imię nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. 

Jedna z czytelniczek jest właściciel-
ką działki budowlanej, którą otrzy-
mała od rodziców. Niedawno wyszła 
za mąż i razem z mężem na tej dział-
ce budują dom. Pyta więc, czy mąż 
będzie współwłaścicielem całości, a 
więc i działki, i domu, czy też trze-
ba to formalnie załatwić. Jak zapi-
sać działkę mężowi? Wyjaśniamy, że 
wszystkie przedmioty majątkowe, 
jakie czytelniczka nabyła przed 
zawarciem związku małżeńskiego, są 
wyłącznie jej własnością. Nie wcho-
dzą więc do majątku wspólnego, 
chyba że postanowi ona inaczej. A 
jeśli tak, to sprawę załatwić trzeba 
notarialnie. U notariusza należy 
spisać albo umowę darowizny, albo 
małżeńską umowę majątkową, która 
rozszerzy wspólność majątkową na 
przedmioty posiadane przed ślubem. 
I uwaga - od tej transakcji małżonko-

Akademia ruszyła 
   Z początkiem października ruszyła Akademia Teatralna dla Dzieci i Młodzieży. Zajęcia odbywają się w piątki, w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej. Uczestnicy pracują w dwóch grupach wiekowych: od 6 do 10 lat oraz od 13 do 15 lat. Z aktorami leszczyńskiego Teatru Małych Form ,,Scena Świado-mości” ćwiczy obecnie 20 osób, młodsze dzieci - godzinę, starsze - dwie godziny. Aktorzy szczególny 

nacisk kładą na koncentrację, dykcję, emisję głosu i ruch sceniczny. Nie brakuje także ćwiczeń rozluźniają-cych i wyrażających emocje oraz pantomimicznych i oddechowych.     Udział w Akademii jest bezpłatny, dlatego z tej oferty skorzystać mogą dzieci o różnym statusie społecznym. Aktualnie w grupach pracują miesz-kańcy Osiecznej, Ziemnic, Świerczy-ny i Kąkolewa. Większość to dziew-czyny, chłopców jest tylko czterech.  

Poznajmy swoje prawa 
wie nie zapłacą żadnego podatku. 
Czytelnik pyta, czy jego synowi 
należy się obrońca z urzędu, jeśli 
nie stać go na wynajęcie adwokata 
w toczącej się przeciwko niemu 
rozprawie karnej. Oczywiście, że 
tak. Oskarżony może złożyć wniosek 
o przyznanie obrońcy z urzędu. Musi 
jednak wykazać, że sam nie jest w 
stanie zapłacić za wynajęcie adwoka-
ta bez uszczerbku finansowego na 
utrzymanie siebie i swojej rodziny. 
Jeśli zatem syn naszego czytelnika 
złoży taki wniosek do sądu i odpo-
wiednio go uzasadni, otrzyma adwo-
kata z urzędu. Ale powiedzmy jesz-
cze, że sąd zawsze przyznaje nieod-
płatnie obrońcę oskarżonemu, gdy 
on jest nieletni, niemy, niewidomy, 
głuchy albo, gdy zachodzi podejrze-
nie, że jest niepoczytalny. 

Złóż życzenia 
Cecylii - 22.XI. 

   Imię to pochodzi z łaciny. U nas nigdy nie było zbyt popular-ne. Pojawiło się jednak w litera-turze, między innymi u Marii Konopnickiej, Poli Gojawiczyń-skiej, Boya-Żeleńskiego. Cecy-lia jest wspaniałą gospodynią. Goście, których zaprosi na rodzinną uroczystość, zawsze trafią na prawdziwy kulinarny festyn. Kolorem Cecylii jest niebieski, zwierzęciem wiewiór-ka, rośliną marchew, liczbą czwórka, a znakiem zodiaku Strzelec. Cecylie obchodzą też imieniny: 9 czerwca, 12 i 17 sierpnia oraz 21 września.    W gminie Osieczna mieszka tylko 20 pań o tym imieniu. W ostatnich latach nie nadawano go dziewczynkom.  Naj-młodsza, Cecylia Tycner z Kleszczewa, ma 26 lat. A najstar-sza, Cecylia Francuskiewicz z Ziemnic, skończyła 88 lat. Obu paniom, ale także pozostałym Cecyliom, życzymy szczęśliwych i pogodnych dni w życiu. Najwięcej, bo 4 Cecylie mieszkają w Kąkolewie, po trzy w Kątach i Franko-wie, po dwie - w Drzeczkowie, Świerczynie i Kleszczewie, a po jednej - w Ziemnicach, Wolkowie, Dobramyśli i Grodzi-sku. 

Andrzejowi - 30.XI. 
   Imię Andrzej ma greckie pochodzenie i oznacza tego, który jest męski i dzielny. Andrzej zawsze przeprowadzi to, co wymyśli. Jest doskona-łym kierownikiem i dobrym organizatorem pracy. Cechuje go też dziarskość, optymizm i wola życia. Kolorem Andrzeja jest czerwień, rośliną migdało-wiec, zwierzęciem paw, liczbą szóstka, a znakiem zodiaku Baran. Andrzej obchodzi imie-niny aż 17 razy w roku: 6 i 19 stycznia, 4 lutego, 12 i 27 kwietnia, 13 i 16 maja, 12, 13, 16, 17, 21 i 31 lipca, 1, 10, 30 listopada oraz 10 grudnia.    Andrzejów jest u nas naprawdę wielu. Najmłodszym jest 5-letni Andrzej Mazankiewicz z Kąkolewa. A najstarszy Andrzej Kędziora ze Świerczyny, który skończył 69 lat. Razem w gminie mieszka aż 131 Andrzejów. Wszystkim z okazji imienin życzymy zdrowia. W Kąkolewie mieszka 32 Andrzejów, w Osiecznej - 35, w Świerczynie - 18, w Gro-dzisku i Ziemnicach - po 7, w Kątach - 6, w Łoniewie -5, w Drzeczkowie i Jeziorkach po 4, w Wojnowicach -3, w Po-powie Wonieskim, Trzebani i Frankowie - po 2 oraz w Miąskowie, Witosławiu, Wolkowie i Kleszczowie - po jednym. 

Cecylia Wawrzyniak z 
Kleszczewa z wnukiem. 

Andrzej Wróblewski z 
Trzebani. 

URODZILI SIĘ 
15.08 - Walencik Judyta, Kąkolewo 
15.08 - Pietrowska Alicja, Kąkolewo 
21.08 - Picz Nikodem, Kąkolewo 
21.08 - Bartkowiak Aleksandra, Kąkolewo 
29.08 - Zadrożna Renata, Osieczna 
29.08 - Maśkiewicz Adrianna, Kąkolewo 
  1.09 - Łuczkowski Mateusz, Osieczna 
  8.09 - Padurska Anastazja, Osieczna 
10.09 - Molicka Wiktoria, Osieczna 
11.09 - Kozak Julia, Osieczna 
11.09 - Jaszkiewicz Julia, Wojnowice 
14.09 - Glapiak Marcel, Kąkolewo 
16.09 - Kolańczyk Paweł, Wojnowice 
17.09 - Niwczyk Wiktoria, Ziemnice 
28.09 - Basiak Weronika, Osieczna 

ZMARLI 
10.09 - Misiewicz Józef, Miąsowo 
18.09 - Tomczak Walenty, Świerczyna 
23.09 - Kijanowska Irena, Grodzisko 
23.09 - Marszałek Jan, Kąkolewo 
25.09 - Cyka Jan, Wojnowice 
26.09 - Szymańska Maria, Wojnowice 
26.09 - Olejniczak Roman, Osieczna 
28.09 - Stachowiak Franciszka, Wojnowice 
  6.10 - Wojciechowski Tadeusz, Świerczyna 
  9.10 - Karolewicz Pelagia, Popowo W. 

W ubiegłym roku szkolnym w 
Zespole Szkół w Kąkolewie 
realizowano projekt „Mówimy 
poprawnie”. 
   Składały się na niego między inny-mi artykuły pisane przez uczniów w gazecie „Do-nos”, udział w organizo-wanych przez gazetę konkursach, ćwiczenia na lekcjach języka polskie-go oraz wykonywanie tematycznych gazetek.    W tym roku rozpoczęto projekt „Piszemy poprawnie”. Jest on konty-nuacją ubiegłorocznego, wzbogacony o zadania z ortografii i interpunkcji. 

To również dalszy ciąg realizowanej przed trzema laty ogólnoszkolnej akcji „Walka z bykami nie musi być walką z wiatrakami”.    Autorzy i realizatorzy projektu mają nadzieję, że w czerwcu wszyscy  w szkole w Kąkolewie będą posługi-wali się poprawniejszą polszczyzną. 

Nie musi być nudno 


