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Tragiczny wypadek
W dniach 4 – 6 lutego w Osiecznej przeprowadzone zostaną bez-

płatne badania mammograficzne. Adresowane są do wszystkich
mieszkanek gminy w wieku 50-69 lat, które nie były objęte progra-
mem badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
ciągu ostatnich dwóch lat.

Wiele naszych czytelniczek otrzymało zaproszenia na badania,
aby z nich skorzystać należy zarejestrować się na badanie mam-
mograficzne telefonicznie – numer (061) 44 81 384.

Na badania należy zabrać dowód osobisty i jeśli się posiada –
wyniki poprzednio wykonanych badań mammograficznych. Mam-
mobus ustawiony zostanie na Placu 600-lecia przy Ośrodku Kultury.

MAMMOBUS

Od ubiegłego roku, kiedy poda-
waliśmy liczbęmieszkańców naszej
gminy, możemy powiedzieć, że nas
przybywa. W 2007 roku Urząd
Stanu Cywilnego notował 8739
mieszkańców, natomiast teraz jest
ich 8857. Przybyło więc w naszej
gminie 118 osób. Najwięcej mieszka
ich w Kąkolewie (2504) i w Osiecz-
nej (2159). Natomiast najmniej
mieszkańców ma Stanisławówka -
tylko 3. W naszej gminie mieszka
4498 kobiet i 4359 mężczyzn. 129
osób zameldowanych jest tymcza-
sowo.

W minionym roku zmarły w gmi-
nie 84 osoby. Wśród nich było 35
kobiet i 49 mężczyzn. Najwięcej
zgonów odnotowano w sierpniu
oraz w marcu i wrześniu.

Natomiast urodzeń było 127.
Przez cały rok urodziło się 60
dziewczynek i 67 chłopców. Pierw-
szymi maleństwami urodzonymi w
roku 2008 były Zuzia Antkowiak z
Kąkolewa i Natalia Krauze z Po-
powa Wonieskiego (2 stycznia).

I jeszcze informacja o ślubach.
W księdze małżeństw Urzędu
Stanu Cywilnego w Osiecznej do-
konano 90 wpisów. W tym wpisano
9 ślubów cywilnych oraz 77 wyzna-
niowych. Spośród tych ostatnich 12
ślubów odbyło się w kościele para-
fialnym w Osiecznej, 23 śluby w
klasztorze, 11 ślubów w kościele w
Kąkolewie, 22 w kościele w Świer-
czynie i 9 w kościele w Drzeczko-
wie. Cztery wpisy aktów
małżeństwa sporządzono za gra-
nicą.

Powiedzmy też, że w naszej
gminie 26 osób nie wymieniło dotąd
starych dowodów osobistych.

Minął rok

W tym roku w kaplicy sióstr elżbietanek pojawił się nowy żłóbek
wykonany i sprezentowany przez Mieczysława Mrówczyńskiego
z Osiecznej. Żłóbek można oglądać do 2 lutego. Figurka małego
Jezusa przyjechała do sióstr aż z Jerozolimy.

70 osób jedzie na zimowisko

URODZILI SIĘ
2008

01. 12. - Adam Dudziak, Wojnowice
08. 12. - Roman Konopka, Grodzisko
20. 12. - Majka Stężycka, Ziemnice
21. 12. - Anna Spławska, Kakolewo
21. 12. - Mateusz Przylepa, Kąkolewo
22. 12. - Nadia Wypych, Dobramyśl
22. 12. - Bartosz Bartkowiak, Kąkolewo
24. 12. - Zuzanna Baldys, Wojnowice
24. 12. - Olaf Piotrowski, Osieczna

2009
02. 01. - Nikodem Niedziela, Osieczna
07. 01. - Nikola Picz, Kąkolewo
07. 01. - Fabian Poniecki, Kąty

ZMARLI
2008

05. 12. - Łucja Gidaszewska (1922), Osieczna
05. 12. - Edmund Kokociński (1933), Grodzisko
18. 12. - Franciszek Grzesiak (1930), Osieczna
19. 12. - Katarzyna Ciesielska (1922), Wojnowice
20. 12. - Ryszard Walczewski (1947), Wojnowice
25. 12. - Andrzej Kędziora (1938), Świerczyna
28. 12. - Czesław Prałat (1927), Kąkolewo

2009
02. 01. - Marianna Rosa (1929), Osieczna
02. 01. - Czesław Schulz (1930), Osieczna
06. 01. - Stefania Wierzbińska (1945), Osieczna
08. 01. - Anna Kowalska (1913), Kąkolewo
08. 01. - Mieczysław Bartkowiak (1937), Osieczna
10. 01. - Irena Frąckowiak (1930), Kąkolewo

W tym roku ferie na naszym
terenie trwają od 16 do 27 lu-
tego. W tym czasie po raz
czwarty grupa dzieci i mło-
dzieży z gminy Osieczna wy-
jedzie na zimowisko do
Zakopanego zorganizowane
przez proboszcza parafii
Drzeczkowo i nauczycieli Ze-
społu Szkół w Osiecznej.

W skład siedemdziesięciosobo-
wej grupy wchodzić będą ucznio-
wie wszystkich szkół z terenu
gminy. Będzie wyprawa śladami
Adama Małysza na Wielką Kro-
kiew i pierwsze szusy na stoku,
zjazdy na sankach. W programie
przewidziano również przejazd wy-
ciągiem krzesełkowym, wspi-
naczkę na Gubałówkę, zjazd
kolejką na Krupówki, jazdę na łyż-
wach. Będzie też zwiedzanie Mu-
zeum Tatrzańskiego, cmentarza na
Pęksowskim Brzyzku, wyprawa

nad Morskie Oko ognisko i wiele
innych.

Każdego roku atrakcji na zimo-
wisku jest coraz więcej, dlatego or-
ganizatorzy zwracają się z gorącą
prośbą o wsparcie finansowe do
osób, które chciałby wesprzeć ini-
cjatywę zimowego wyjazdu dzieci,
dla których ten wyjazd jest jedyną

szansą na ciekawe spędzenie
czasu wolnego. Dobrowolnych
wpłat można dokonywać na konto
Rady Rodziców Zespołu Szkół w
Osiecznej: 55 8682 0004 2600
1296 2000 0010 z dopiskiem „Za-
kopane 2009” lub skontakotować
się telefonicznie – nr tel.: 607 935
548.

Syrena wyła tego dnia bardziej przeraźliwie niż zwykle...
Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w piątek, 23 stycz-

nia około godziny 15.00 na drodze między Osieczną a Wojnowi-
cami. Doszło tam do czołowego zderzenia tira transportującego
beton z Volkswagenem Derby. Volkswagen dosłownie wbił się pod
przednią oś ciężarówki. Przejazd tą trasą przez wiele godzin był
niemożliwy.

Kierowca i pasażerowie z samochodu osobowego nie mieli
szczęścia. Zginęła trzyosobowa rodzina oraz znajomy. Co było
bezpośrednią przyczyną wypadku sprawdza policja i prokuratura.

A my po raz kolejny apelujemy o zachowanie należytej ostroż-
ności na drogach, nawet wtedy, gdy warunki atmosferyczne zdają
się nie utrudniać jazdy.


