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 Przed laty z inicjatywy Mariana 
Wawrzyniaka kierownika mieszcz!-
cej si" w pa#acu Zasadniczej Szko#y 
Rolniczej w parku stan!# pomnik.
   - Po!wi"cony by# czternastu oso-
bom, które zgin"#y za ojczyzn" w la-
tach 1939-45. W!ród tych czternastu 
osób by#a jedna kobieta, która ponio-
s#a !mier$ za to,  %e przechowywa#a 
w domu sztandar – symbol polsko!ci 
–  powiedzia!a Irena Wawrzyniak 

"ona nie"yj#cego ju" Mariana, ów-

czesna dyrektor internatu.
   Pa#ac dawno ju$ przesta# s#u$y% 

W Drzeczkowie powtórzy!a si$ sytuacja sprzed trzydziestu 
czterech lat. Znów ods!oni$to pomnik po%wi$cony pomordowanym 
podczas drugiej wojny %wiatowej mieszka&com wsi.

Niezwyk#a uroczysto$%

jako szko#a i dzi& jest w#asno&ci! pry-
watn!, so#tys wraz z Rad! So#eck! 
wyst!pili wi"c z wnioskiem o prze-
niesienie pami!tkowego obelisku z 
parku na pobliski teren przy przed-
szkolu. W pi!tek, 9 listopada tu$ 
przed 'wi"tem Niepodleg#o&ci odby-
#o si" uroczyste ods#oni"cie pomnika, 
którego dokona# burmistrz Stanis#aw 
Glapiak. Delegacje z#o$y#y wi!zanki 
kwiatów. A najm#odsi przygotowali 
na ten dzie( wyst"p artystyczny o 
tematyce patriotycznej.

Uwaga konkurs

Pierwszy dzie& listopada przemin'# pod znakiem odwiedzania nagrob-
ków bliskich, których nie ma ju% mi"dzy nami. Tak%e przedszkolaki i 
m#odzie% ze szkó# odwiedzali groby. Zapalali znicze w miejscach 
pami"ci narodowej, na grobach %o#nierzy, którzy gin"li podczas wojen 
i powsta& narodowych.

   Zach$camy uczniów do udzia!u w 

konkursie na wykonanie modelu 

wiatraka typu ko'lak (replika 

osieckiego wiatraka). 

   Konkurs adresowany jest do 

uczniów szkó# podstawowych, gimna-

zjalnych oraz ponadgimnazjalnych 

mieszka(ców naszej gminy. Dla ka$-
dej z grup wiekowych przewidziane 

s! po trzy nagrody. Stanowi% je b"-

dzie atrakcyjny sprz"t sportowo-tury-

styczny. Sponsorami nagród s! Ewa i 

Jaros#aw Jankowscy w#a&ciciele P. H. 

U. „Jardi” z Leszna – pierwszej  fir-

my w Polsce, która zajmuje si" rekon-

strukcj! obiektów drewnianych typu 

ko)lak.

   Modele wykonane z drewna, nie 

wi"ksze ni$ jeden metr wysoko&ci, 

przyjmowane b"d! do 28 grudnia 

2007 r. w godzinach otwarcia O&rod-

ka Kultury czyli od godziny 13-21. 

Do ka$dej pracy prosimy do#!czy% 
dane dotycz!ce wykonawcy (imi", 
nazwisko, adres i nr telefonu).

   Rozstrzygni"cie konkursu i wr"cze-

nie nagród nast!pi w styczniu. Orga-

nizator konkursu zastrzega sobie pra-

wo do dysponowania pracami bior!-
cymi udzia# w konkursie.

   Docieraj! do nas sygna#y, i$ niektó-
rzy czytelnicy nie otrzymuj! naszego 
miesi"cznika. Prawdopodobnie 
uczniowie nie zastaj!  ich w domach 
i nie maj! mo$liwo&ci zaproponowa% 
kupna “Przegl!du Osieckiego”. Tym-
czasem niemal ka$da rodzina w gmi-
nie chcia#aby, nie tylko czyta% swoj! 
gazet", ale tak$e j! zbiera% i tworzy% 
roczniki, które s! dokumentacj! co-
dziennego $ycia &rodowiska. Na 
pro&b" czytelników b"dziemy wi"c 
równie$ “Przegl!d Osiecki” sprzeda-
wa% w bibliotekach. Co miesi!c kil-
kadziesi!t numerów gazety przeka$e-
my do biblioteki publicznych w 
Osiecznej, w K!kolewie i w 'wier-
czynie. Ka$dy wi"c, kto nie otrzyma 
“Przegl!du.....” od uczniów b"dzie go 
móg# naby% w tych w#a&nie placów-
kach. Je&li si" oka$e, $e mimo to 
miesi"cznika zabraknie, zwi"kszymy 
nak#ad pisma. Chcieliby&my bowiem, 
by nasz! gazet" móg# otrzyma% ka$-
dy, kto chce i lubi j! czyta%.

Badania 
mammograficzne
Po raz kolejny ju" mieszkanki naszej gminy b$d# mia!y mo"liwo%( 
wykonania bezp!atnych bada& mammograficznych. W poniedzia-
!ek, 10 grudnia specjalistyczny mammobus stanie w Osiecznej 
przy placu 600-lecia.

   Z bezp#atnych bada( skorzysta% 
b"d! mog#y panie, które uko(czy#y 

50 lat, a nie rozpocz"#y 70 roku 

$ycia. Od ostatniego badania mam-

mograficznego, refundowanego 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

min!% musi dwa lata, chyba, $e ko-

bieta otrzyma#a pisemne wskazanie 

do wykonania ponownego badania 

po up#ywie roku. 

   Zg#aszaj!c si" na badania zabra% 
ze sob! trzeba dowód osobisty 

oraz, je&li kobiety posiadaj!, tak$e 

odczyty wcze&niejszych bada( 
mammograficznych. 

   Ju$ od teraz mo$na zapisywa% si" 
na te bezp#atne badania. Ch"% sko-

rzystania z mammografu nale$y 

zg#asza% w Urz"dzie Miasta i Gmi-

ny w Osiecznej w pokoju nr 1 na 

parterze lub telefonicznie pod nu-

merem 065 535 00 16 wew. 21. 

Przy zapisie poda% trzeba numer 

telefonu i pesel pacjentki. 

   Zg#oszenia przyjmowane s! w 

godzinach pracy Urz"du.

Obowi!zkowe
od$nie&anie
Zima tu", tu", a wraz z ni# %nieg i plucha. Zawsze wtedy przypo-
minamy sobie o konieczno%ci od%nie"ania oraz zapewnienia bez-
piecze&stwa na drogach i chodnikach.

   W tej kwestii pragniemy przywo#a% 
uchwa#" Rady Miejskiej w Osiecznej 
dotycz!c! zasad czysto&ci i porz!dku 
na terenie miasta i gminy. Rada pod-
j"#a j! w 2006  roku i poda#a do pu-
blicznej wiadomo&ci. W tej uchwale 
mówi si": w!a%ciciel nieruchomo%ci 

oczyszcza ze %niegu i lodu oraz usu-

wa b!oto i inne zanieczyszczenia z 

chodników po!o"onych wzd!u" nie-

ruchomo%ci. I to jest niezmiernie 
wa$ny dokument. Dok#adnie bowiem 
precyzuje obowi!zki w#a&cicieli nie-

ruchomo&ci. Od tych ustale( nie ma 
oczywi&cie $adnych zwolnie( i gmin-
ne s#u$by mog! je zwyczajnie egze-
kwowa%. Dlatego przypominamy o 
uchwale samorz!du i o ewentualnych 
konsekwencjach zaniedba( tej w tej 
kwestii. 
   Ale przy tej okazji nale$a#oby 
zwróci% jeszcze uwag" na inny 
aspekt tej sprawy. Gdyby tak si" zda-
rzy#o, $e w#a&ciciel nie posprz!ta 
przed swoim obiektem, a przecho-
dzie( po&lizgnie si" i z#amie nog", 
koszty z tym zwi!zane b"dzie musia# 
pokry% w#a&ciciel. Warto to wzi!% 
pod uwag", tym bardziej, $e sprz!ta-
nie nie jest a$ tak k#opotliwym zaj"-
ciem.


