
Niezb!dna

aktualizacja

W K!kolewie 11 listopada odby"y si# gminne obchody $wi#ta Niepodleg"o%ci. Po po"udniu odprawiona zosta"a msza 
%w. w intencji Ojczyzny. Po niej zaproszeni go%cie, mieszka&cy gminy udali si# do szko"y w K!kolewie. Tam odby" si# 
koncert w wykonaniu: Orkiestry D#tej OSP Osieczna, ko"a %piewu „Lutnia”, chóru „Senior”, zespo"u %piewaczego 
„Wrzos”. Przed publiczno%ci! zaprezentowa"y si# równie' ma'oretki oraz Regionalny Zespó" Pie%ni i Ta&ca 
K!kolewo. Burmistrz Stanis"aw Glapiak wr#czy" listy gratulacyjne osobom pracuj!cym spo"ecznie. Otrzymali je: 
Eugenia Paradowska – ze dwudziestoletnie przewodniczenie i wzorowe prowadzenie Polskiego Ko"a Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Cecylia Glapiak - za zaanga'owanie w prowadzenie Stowarzyszenia „Pomoc”, Telesfor 
Kra%ner – za ponad pó" wieku pracy w zespole $piewaczym „Lutnia”, Stanis"aw Lenartowicz – za rozpowszechnianie 
wiedzy o regionie, Kazimierz Muszy&ski - za wieloletnie sprawowanie funkcji prezesa OSP K!kolewo oraz Jaros"aw 
Otto – za godne przyk"adu prowadzenie Klubu Sportowego „T#cza” Ziemnice. Uczniowie szko"y w K!kolewie 
wystawili poruszaj!cy spektakl. Na koniec by"o wspólne %piewanie pie%ni patriotycznych i 'o"nierskich. Podobne 
imprezy odby"y si# we wszystkich szko"ach w gminie.

   Radni podj"li decyzj" o wysoko-

#ci podatków na rok 2008. Piszemy 

o tym na stronie 4. W#ród podat-

ków jest te$ ten od nieruchomo#ci, 

który p!ac% zarówno mieszka&cy 

indywidualni, jak i firmy. Wielko#' 
tego podatku zale$y od powierzch-

ni u$ytkowej zabudowa&.

   I w tej kwestii przekazujemy czy-
telnikom wa"n! informacj#. Otó" 
wszyscy, którzy w ostatnim czasie 
zmieniali wielko$% zabudowa& na 
swoich posesjach maj! obowi!zek 
uaktualni% te dane w Urz#dzie Miasta 
i Gminy. Dotyczy to zarówno w'a$ci-
cieli, którzy cokolwiek dobudowali, 
czy powi#kszali, jak i tych, którzy na 
przyk'ad zmniejszyli powierzchni# 
zabudowa&. Te szczegó'y trzeba ko-
niecznie przekaza% do Urz#du jesz-
cze w tym roku, by w styczniu mo"-
na by'o przesy'a% nakazy p'atnicze, 
zgodnie z powierzchni! zabudowa&.

   Pracownicy Urz#du przeprowadz! 
w tej sprawie kontrol# w wybranych 
losowo gospodarstwach i zak'adach.

Wybrali%my
   Wybory parlamentarne mamy 

ju$ za sob%. Wszyscy znamy no-

wych pos!ów i senatorów. Z regionu 

leszczy&skiego weszli: Wojciech 

Ziemniak, Wies!aw Szczepa&ski i 

Ma!gorzata Adamczak.

   W gminie Osieczna do g'osowania 
uprawnionych by'o 6710 osób. Z pra-
wa tego skorzysta'o 3137 wyborców. 
Frekwencja w gminie wynios'a 46,8 
procent.
   Wyborcy g'osowali na kandydatów 
siedmiu komitetów wyborczych. Naj-
wi#cej g'osów zdoby'a Platforma 
Obywatelska - 1205. Na PiS g'oso-
wa'o 709 osób, na LID - 515 osób, na 
PSL - 415 osób. Liga Polskich Ro-
dzin otrzyma'a w gminie 75 g'osów, 
Samoobrona - 73 g'osy, a Polska Par-
tia Pracy - 34 g'osy.
   Mieszka&cy naszej gminy nie zdo-
byli mandatu pos'a ani senatora.

U W A G A !
   W grudniu nasz miesi#cznik uka"e 

si# wcze$niej. Pragniemy, by "Prze-

gl!d...." dotar' do czytelników jeszcze 

przed $wi#tami. M'odzie" przyniesie 

go wi#c w dniach 20-21 grudnia. W 

$wi!tecznym wydaniu zamie$cimy 

wiele ciekawostek, konkursów, repor-

ta"y. Zach#camy do lektury!
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