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W czwartek, 21 października
radni obradowali na przedostatniej
w tej kadencji sesji Rady Miejskiej.
Wtedy też podjęli uchwały w spra-
wie: przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu miejscowości
Świerczyna. Za zgodą radnych
działki rekreacyjne zgonie ze
zmianą w planie zagospodarowa-
nia staną się działkami budowla-
nymi. Rajcy wyrazili zgodę na
zawarcie kolejnej umowy na okres
3 lat z dzierżawcą dzierżawiącym
działkę w Miąskowie. Na sesji
przyjęto regulamin udzielania po-
mocy materialnej dla uczniów,
zgodnie z nim od bieżącego roku
szkolnego uczniowskimi stypen-
diami będzie zarządzał Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Za zgodą radnych
ustalono też stawki podatku od
nieruchomości na 2011 rok i wa-
runki zwolnień od podatku od nie-
ruchomości na 2011 rok oraz
wysokość opłaty targowej, wyso-

kości rocznych stawek podatku od
środków transportowych. Ponadto
aby zyskać płynność finansową i
odpowiednio przygotować się do
wystąpienia o fundusze unijne
zdecydowano się na zaciągnięcie
zobowiązań finansowych ponad
kwoty określone w budżecie
Gminy na rok 2010. Radni prze-
głosowali zmiany uchwały Nr
XXX/282/2009 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009
roku w sprawie zaciągnięcia w
2010 roku pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na
finansowanie zadania pn.: „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami w miejs-
cowości Kąkolewo - etap IV, za-
ciągnięcia zobowiązań
finansowych ponad kwoty okre-
ślone w budżecie Gminy na rok
2010 oraz zmiany w uchwale bu-
dżetowej na 2010 rok. Następna,
ostatnia sesja w tej kadencji Rady
odbędzie się 9 listopada.

Sesja RadyMiejskiej

W Miąskowie od lat jest 21 do-
mostw, dlatego społeczność tam
mieszkająca zna się bardzo do-
brze.

- Tak było zawsze i tak jest do
dziś. Wiele rodzin mieszka tu od
pokoleń, choć są i nowi miesz-
kańcy – mówi sołtys Miąskowa
Maria Dekarz.

Ze znalezieniem osób nie było
problemu. Niemal w każdym domu
jest przedstawiciel rodziny. Wa-
runki lokalowe ograniczyły liczbę

zaproszonych osób.
- Na początek postanowiliśmy

więc zaprosić najstarszych, osoby
urodzone w latach 1942-1955. Na
zaproszenie pozytywnie odpowie-
działy 33 osoby, prawie wszyscy
zaproszeni – mówi sołtys.

Na kilkanaście minut przed roz-
poczęciem spotkania sala wiejska
w Miąskowie zapełniała się ludźmi.
Do grupek znajomych podchodzili
kolejni przybywający na spotkanie
i po rysach twarzy, uśmiechach,

Miąskowianiezatęsknili
Okazuje się, że nie tylko szkoła czy praca integruje ludzi. W
Miąskowie spotkanie po latach zorganizowali sobie miesz-
kańcy tej miejscowości. Postanowili odświeżyć przyjaźnie i
znajomości zawarte niegdyś w rodzinnych stronach.

spojrzeniu próbowali rozpoznać
znajomych sprzed lat. Nie było
łatwo, ale się udało. Później była
krótka prezentacja – gdzie kto
mieszka, czym się zajmuje. O
szczegółach rozmawiali już ze
sobą przy wspólnym stole. A kiedy
zagrała muzyka z radością ruszyli

na parkiet, bo przecież byli jak
jedna wielka rodzina, która spot-
kała się po latach.

Pani sołtys już planuje kolejne
spotkania miąskowian – tym
razem młodszych roczników.
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