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DRUK: HAF LESZNO

Jeden z dziesięciu
Dziewiętnastolatek z naszej

gminy wziął udział w znanym z
telewizyjnej "dwójki" programie
"Jeden z dziesięciu".

Szymon Karolewicz z Osiecz-
nej już w czerwcu pojechał do
Lublina do studia telewizyjnego,
by wziąć udział w programie
sprawdzającym wiedzę z różnych
dziedzin nauki. Które zajął miejsce
i czy wygrał program nie może
zdradzić aż do emisji programu,
jednak już wkrótce - w połowie
września będziemy mogli zoba-
czyć odcinek programu z jego
udziałem. Zachęcamy zatem na-

szych czytelników, by obejrzeli 11.
odcinek 87. edycji programu. Do-
kładna data emisji jeszcze nie jest
znana, choć można przypuszczać,
że będzie to w połowie września.
Zainteresowanych zachęcamy do
śledzenia informacji na stronie in-
ternetowej www.osieczna.pl, gdzie
podamy datę i godzinę emisji
tegoż odcinka programu. O wra-
żeniach z nagrania, atmosferze w
studiu nagraniowym i o tym skąd
się wziął pomysł wystąpienia w te-
lewizyjnym programie napiszemy
w następnym numerze "Przeglądu
Osieckiego".

Wieźniarki 
upamiętnione

W niedzielę 3 sierpnia podczas
Odpustu Porcjunkuli u ojców fran-
ciszkanów w Osiecznej z inicjatywy
Towarzystwa Ziemi Osieckiej na
murze klasztornym odsłonięta zos-
tała tablica poświęcona więźniar-
kom, które podczas drugiej wojny
światowej zmarły w klasztorze. W
latach 1942 - 45 mieściło się tam
bowiem więzienie dla kobiet, w któ-
rym osadzono 1260 pań, 16 z nich
zmarło. Pochowano je wówczas w
ogrodach klasztornych, potem ciała
przeniesiono na cmentarz para-
fialny.

Tablica pamiątkowa upamiętnia
nazwiska ofiar wojny. Podczas uro-
czystości odsłonięcia wiersz napi-
sany przez jedną z więźniarek
odczytała Mariola Pazoła, członek
TZO. Przewodnik po klasztorze
Mateusz Nowacki odczytał na-
zwiska kobiet, a tablicę poświęcili
ojcowie franciszkanie. Odsłonięcia
tablicy dokonał burmistrz Stanisław
Glapiak, starosta leszczyński Jaro-
sław Wawrzyniak oraz Adam Kacz-
marek delegat Rady Ochrony
Pomników Walk i Męczeństwa. De-
legacje złożyły wiązanki kwiatów.

DERATYZACJA
W związku z pojawiającymi się sygnałami o pojawieniu się szczu-

rów w rejonie ulicy Kościuszki w Osiecznej - Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej przypomina, że deratyzacja jest obowiązkiem właścicieli
nieruchomości. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art.
22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234.poz.
1570 z późn. zm.), zgodnie z którym:

"Właściciel, posiadacz lub Zarządzający nieruchomością są zobo-
wiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno - sanitarnym w
celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególno-
ści (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…"

Do przeprowadzania deratyzacji należy używać środków (prepa-
ratów) ogólnodostępnych. 

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:
- dokonać napraw wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gry-

zoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w
drzwiach, podłogach,

- usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady
mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w
miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na po-
dwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i bu-
dynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać w narożnikach
pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gry-
zoni i w miejscach ich żerowania.

W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić ulotkę
ostrzegającą o deratyzacji o treści: 

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!
Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po
zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć.

Na boisku "Orlik" w Osiecz-
nej przez kilka tygodni rozgry-
wane były mecze Amatorskiej
Ligi Orlika. W zawodach udział
wzięło 6 drużyn: Osaka Team,
Res-bud, Team Olszewo, Świat
Okien Kościan, Błeldys 1906.
Wyborowi.

W sierpniu podsumowano wy-
niki i wręczono puchary i dyplomy.
Pierwsze miejsce zajęła Osaka
Team, która ma na swoim koncie
21 punktów i we wszystkich me-
czach zdobyła 43 bramki, druga
była drużyna Res-bud z 19 pun-
ktami i 34 bramkami, na trzecim

miejscu znalazła się grupa Team
Olszewo, która również ma 19
punktów i 27 bramek, następnie
Świat Okien Kościan - 13 punktów
i 26 bramek, Błeldys 1906 - 12
punktów i 32 bramki raz Wyborowi
- 7 punktów i 13 bramek.

Królem strzelców został Miko-
łaj Prałat z grupy Błeldys 1906,
który strzelił 12 bramek, Tylko o
jedną bramkę mniej ma na swoim
koncie Jędrzej Wydmuch z Res-
bud, natomiast po 10 bramek
strzelili Łukasz Dudziak z Osaka
Team i Michał Grygier z Team
Olszewo.

Na boisku "Orlik" w Osiecz-
nej przez kilka tygodni rozgry-

miejscu znalazła się grupa TeTT am
Olszewo która również ma 19

Rozgrywki na Orliku


