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W dzie! "wi#ta Trzech Króli w klasztorze franciszkanów w Osiecznej 

odby$ si# koncert kol#d i pastora$ek. Bo%onarodzeniowe pie&ni wyko-

nywali m$odsi i starsi muzycy z Orkiestry D#tej OSP Osieczna oraz 
uczniowie Ogniska Muzycznego. 
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Nie wymienili dowodów
W gminie Osieczna 130 miesz-

ka'ców nie z!o"y!o jeszcze 

wniosków o wymian$ dowodów 
osobistych.
    Przypominamy, !e taki obowi&zek 

maj& wszystkie pe$noletnie osoby w 

gminie. Stare dowody s& bowiem 

wa!ne tylko do ko(ca marca. 

    Urz&d Stanu Cywilnego ci&gle 

wi%c przyjmuje wnioski o wymian% 
dokumentu to!samo#ci. Mimo, i! na-

le!a$o je z$o!y" do ko(ca grudnia, 

mieszka(cy nie ponios& z tytu$u 

opó'nienia !adnych dodatkowych 
kosztów. Jest tylko jeden problem. 

Musz& to zrobi" jak najpr%dzej, by z 
wystawieniem nowego dowodu oso-

bistego zd&!y! do 31 marca. A proce-

dura wymiany trwa oko$o miesi&ca. 

Nie mo!na wi%c z$o!enia wniosku 

odk$ada" na ostatnie dni. Tym bar-

dziej, !e je#li zrobi tak wiele osób w 

kraju, samo wydanie mo!e si% wy-

d$u!y". A zatem 130 mieszka(ców 
naszej gminy powinno z wnioskiem o 
wydanie nowego dowodu osobistego 

zg$osi" si% najpó'niej do po$owy lu-
tego. 

    Urz&d Stanu Cywilnego informuje, 

!e przez ca$y pierwszy kwarta$ bie!&-
cego roku obywatele mog& pos$ugi-

wa" si% starym dowodem. Nie musz& 
te! okazywa" za#wiadczenia o z$o!e-
niu wniosku na nowy dokument. Na-

tomiast gdyby si% okaza$o, !e od 

kwietnia b%d& si% uchyla" od tego 

obowi&zku mog& by" ukarani. No a 
poza tym wówczas ze starym dowo-

dem nie za$atwi& spraw w bankach, 

na poczcie, w urz%dach itp. 

W naszej gminie zagra!a Wielka Orkiestra "wi#tecznej Pomocy. 
Wolontariusze w kilku miejscowo$ciach zbierali pieni#dze do puszek 
rozdaj#c w zamian czerwone serduszka. W O$rodku Kultury przez ca!e 
popo!udnie trwa!y koncerty, wyst%py dzieci ze szkó! i przedszkoli, 
uczniów ogniska muzycznego, laureatów konkursów. By! te& pokaz 
ta'ca, zata'czy!y ma&oretki a na koniec puszczono "$wiate!ko do 
nieba". Wolontariusze zapalili ogromne serce z $wieczek. Podczas 
koncertu trwa!a loteria fantowa, aukcja, sprzedawano domowe 
wypieki i gor#ce napoje. W tym roku orkiestra wspiera dzieci z 
problemami laryngologicznymi – na ten cel zebrano 4112,86 z!.

(doko!czenie ze str.1)

k% zyskaj& te! ulica Szkolna i Osie-

dle, a na ulicy Norwida pojawi si% 
o#wietlenie. Na Rynku zaplanowano 

zmian% organizacji ruchu oraz nowy 
chodnik przy przystanku. 
    Przed sezonem naprawiony zosta-

nie pomost nad jeziorem. B%dzie bez-
pieczniejszy i wygodniejszy. 

    W Drzeczkowie samorz&d dofi-

nansuje budow% boiska sportowego. 

Wymalowana b%dzie te! wiata auto-
busowa. 
    W Dobramy!li przewidziano bu-

dow% chodnika.

    W Jeziorkach dzieci doje!d!aj&ce 

do szkó$ otrzymaj& wiat% autobuso-

w&. Od ulicy Jeziorkowskiej powsta-

nie te! chodnik.

    Równie! w Trzebani doko(czona 

b%dzie budowa chodnika, a niektóre 

drogi gminne zostan& zmodernizowa-
ne.

    Mieszka(cy Popowa Wonieskiego 

uciesz& si% zapewne z doko(czenia 
budowy boiska sportowego i remontu 

#wietlicy.
    Frankowo otrzyma tablice infor-

muj&ce o dojazdach do posesji. Wy-

malowana b%dzie te! #wietlica i na-

prawione jej zewn%trzne tynki. Ekipa 

remontowa naprawi drog% asfaltow& i 
wyrówna cz%#" poboczy. 
    Na czterystumetrowym odcinku na 

zap$ociu w Grodzisku budowana 

b%dzie kanalizacja. Powstanie te! 
chodnik w kierunku przedszkola i 
prawdopodobnie chodnik przy dro-

dze powiatowej K&kolewo - )wier-
czyna.

    K"ty mog& liczy" na zagospodaro-

wanie boiska i remont #wietlicy.

    W Kleszczewie przewiduje si% bu-

dow% chodnika na d$ugo#ci oko$o 

200 metrów, napraw% drogi gminnej 

oraz konserwacje dachu #wietlicy 
wiejskiej.

    )wietlica b%dzie te! remontowana 
w #oniewie. Do niej poprowadzi nas 
nowy chodnik.

    Wie# Witos$aw ma by" pod$&czo-

na do g$ównego wodoci&gu wiejskie-

go. W tym roku b%dzie przygotowana 
dokumentacja tej inwestycji. 

    W Mi"skowie pojawi& si% tablice 

informuj&ce o mo!liwo#ci dojechania 

do posesji 8, 9 i 10. Wie# mo!e liczy" 
na remont #wietlicy.

    W Wojnowicach zostanie doko(-
czona budowa chodnika przy drodze 

powiatowej. Zaplanowano te! remont 

#wietlicy.
    Wolkowo otrzyma chodnik oraz 4 
wjazdy. 

   W Ziemnicach budowana b%dzie 

droga Ziemnice - Ustronie, Po$o!ona 

zostanie te! kanalizacja deszczowa. 

    Tegoroczne inwestycje przebiega" 
b%d& w 18 miejscowo#ciach. W zasa-

dzie wi%c ca$a gmina zmieni wygl&d. 

Powstan& nowe drogi, chodniki, re-

montowane b%d& #wietlice, budowa-

ne kanalizacje. Zamierzenia s& wi%c 

ambitne, ale mo!liwe do realizacji. 

Zaplanowane wp$ywy do bud!etu 

pozwalaj& na taki w$a#nie zakres ro-
bót. Trzeba jednak otwarcie powie-

dzie", !e aby wszystkie plany mo!na 

by$o wprowadzi" w !ycie mieszka(-
cy musz& wywi&za" si% z powinno#ci 

podatkowych. Z tych pieni%dzy pro-

wadzi si% przecie! remonty i moder-
nizacje.

"Przegl$d..." w bibliotekach
 Coraz cz"#ciej odbieramy sygna$y 
od czytelników, %e nie mogli kupi! 
naszego miesi"cznika. W listach i 
telefonach prosz& nas by stworzy! 
mo%liwo#! nabycia „Przegl&du 
Osieckiego” tak%e w kilku punktach 
w gminie. Spe$niamy wi"c te pro#by, 
ciesz&c si", %e gazeta zyskuje coraz 
wi"ksze grono czytelników. Od dzi-
siejszego numeru zwi"kszamy nak$ad 
„Przegl&du... ” i kilkadziesi&t sztuk 
przekazujemy do bibliotek publicz-
nych. Gazet" mo%na b"dzie kupi! w 
bibliotekach: w Osiecznej, w K&kole-

wie i w 'wierczynie. Obiecujemy, %e 
je#li w kolejnych miesi&cach oka%e 
si", %e ch"tnych do kupna miesi"cz-
nika b"dzie wi"cej, po raz kolejny 
zwi"kszymy nak$ad. Chcieliby#my, 
by ka%dy kto chce i lubi nasz& gazet" 
móg$ j& bez problemu otrzyma!.
    A przy okazji informujemy, %e w 
sekretariacie szkó$ w Osiecznej i K&-
kolewie jest jeszcze kilkana#cie eg-
zemplarzy pierwszych czterech nu-
merów „Przegl&du..... ” Mo%na je w 
szko$ach kupi!. 


