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Szlak wiatraczny

- Nowo utworzony szlak jest naj-
większym w Europie. Dotychczas
największy był wWestfalii – liczył 42
obiekty. O osiem mniej niż nasz
wielkopolski – tłumaczy Jarosław
Jankowski – kustosz Muzeum
Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzy-
nie, prezes Stowarzyszenia Wiat-
raki Wielkopolski. – Dotychczas
wyremontowano 25 procent opisa-
nych obiektów, reszta czeka jeszcze
na lepsze czasy. Mam nadzieję, że
uda się uratować te zabytkowe
obiekty.

Na mapie zaznaczone są tylko
te wiatraki, do których można do-
trzeć dogodną drogą. Początek
trasy wyznacza wiatrak „Józef” w
Rydzynie. Szlak wiedzie przez
gminę Osieczna, Śmigiel, Leszno,
Święciechowa, Włoszakowice,
Przemęt, Kaszczor, Wolszytn, Gro-
dzisk Wielkopolski, Kościan, Krzy-
wiń, Gostyń, Kobylin, Milicz, Miejską

Górkę i Rawicz.
Z tyłu opisy trasy jak dotrzeć do

poszczególnych obiektów informa-
cje o stanie technicznym, a także in-
formacje o tym kiedy i gdzie można
zwiedzać wiatraki

- Kilka z tych obiektów wyko-
rzystanych zostało jakomuzea, pra-
cownie artystów czy galerie – mówi
J. Jankowski

Tekst tłumaczony jest na język
niemiecki.

Przez naszą gminę przebiega kolejny turystyczny szlak. Najego trasie znajduje się Kąkolewo, Grodzisko i oczywiściedwie miejscowości, które są etapem podróży - Świerczyna iOsieczna. Szlak ten obrazuje mapa „Wielkopolski Szlak Wiat-raczny” ze zdjęciami opisami obiektów i trasy. W naszej gmi-nie można podziwiać cztery z pięćdziesięciu zamieszczonychna mapie obiektów. Na przedzie mapy zamieszczono zdjęcietrzech osieckich wiatraków.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy

wszystkich klientów urzędu,
iż od 1 lutego zmieniają się
godziny pracy kasy.

Od początku następnego
miesiąca kasa czynna będzie
w poniedziałki od 8.00 do
15.00, a od wtorku do piątku
od 7.00 do 14.00.

W niedzielę 1 marca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miej-
skiej. W tym dniu głosy będą mogli oddać wyborcy z okręgu wyborczego
nr 3 obejmującego Dobramyśl, Frankowo, Grodzisko i Łoniewo. Do
końca stycznia Miejska Komisja Wyborcza w Osiecznej przyjmuje listę
kandydatów na radnego. Już na początku lutego znane będą nazwiska
kandydatów. Kampania wyborcza zakończy się 27 lutego o godzinie
24.00.

Głosowanie trwało będzie od godz. 6.00 do 20.00 w świetlicy wiej-
skiej w Grodzisku.

Wybory do Rady

Już prawie rok działa strona in-
ternetowa Kąkolewa - www.kako-
lewo.pl. Powstała z inicjatywy
Dariusza Bojka, który wpadł na po-
mysł jej utworzenia i jest osobą
głównodowodzącą, jeśli chodzi o
administrowanie. Tworzenie stron
internetowych stało się pasją pana
Darka, dlatego wystąpił z inicja-
tywą pomocy przy tworzeniu stron

internetowych szkół. W ten sposób
powstał już portal szkoły w Lipnie.
Administrator strony Kąkolewa ofe-
ruje więc nieodpłatną pomoc przy
budowaniu stron szkół z całego
powiatu. Zainteresowani powinni
się zgłosić do Dariusza Bojka tele-
fonicznie: 0-661 697 519 lub drogą
mailową: dariuszbojek@o2.pl

Pomoc przy www

WWW.EDUKONTAKT.PL
narzędzia internetowe

dla nowoczesnych nauczycieli
wkrótce startujemy - uczysz? nie przegap!

- W tym programie chodzi
przede wszystkim o poprawę stanu
środowiska naturalnego - wyjaśniaTomasz Biernaczyk podinspektords. rolnictwa i ochrony środo-wiska. - Zachęcając mieszkańców
do budowy małych przydomowych
oczyszczalni ograniczymy liczbę
nieoczyszczonych ścieków spływa-
jących do rowów i jezior, które nisz-
czą środowisko. Dlatego
zamierzamy wspierać każdego, kto
będzie spełniał warunki udzielenia
dofinansowania i przystąpi do tego
projektu.

W tegorocznym budżecie już za-
pisano kwotę 75 tysięcy złotych,
która przeznaczona będzie na
wspieranie budowy przydomowych
oczyszczalni. Pieniądze te znajdują
się na koncie Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Program skierowany bę-
dzie do mieszkańców tych miejsco-
wości, w których nie planuje się w
najbliższym czasie budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Są to wsie od-
dalone od głównych sieci, a także
posiadające tzw. luźną zabudowę,
gdzie odległości pomiędzy domami
są dość spore, i w których taka sieć
ze względów ekonomicznych nie
będzie budowana w ogóle.

W takich miejscowościach zbu-
dowanie przydomowych oczysz-
czalni jest najlepszym
rozwiązaniem. Bowiem zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony śro-
dowiska ścieki socjalno-bytowe po-
winny być gromadzone w
szczelnych szambach i wywożone
na oczyszczalnię ścieków. A to
kosztuje. Po wybudowaniu przydo-
mowej oczyszczalni unikamy kosz-
tów związanych z regularnym
wywożeniem ścieków. Po drugie
mając odpowiednie rozprowadze-
nie, można je wykorzystać na tere-
nie swoich pól, czy ogrodów do
podlewania. No, a przede wszyst-
kim dzięki tym oczyszczalniom sku-
tecznie chroni się środowisko będąc
w zgodzie z prawem.

Mała, przydomowa oczyszczal-
nia kosztuje od 5 do 15 tysięcy zło-

Ta wiadomość powinna ucieszyć wszystkich, którzy myślą o bu-dowie małej oczyszczalni ścieków przy swojej posesji. Otóż samo-rząd pracuje nad programem wspierania podobnych inicjatyw.Będzie on gotowy za dwa, trzy miesiące.
tych. Dla czteroosobowej rodziny
wystarcza ta najtańsza, biologiczna.
Kilka takich już znajduje się na tere-
nie gminy. Każda oczyszczalnia
musi posiadać atest, co zapewnia
producent urządzeń. Oczyszczalnie
o wielkości do 7, 5 m³/dobę (oczysz-
czanych ścieków) wymagają jedy-
nie zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót w Wydziale Ar-
chitektury i Budownictwa w Staro-
stwie Powiatowym. Do takiego
zgłoszenia potrzebny będzie
uproszczony projekt, mapka terenu
z zaznaczeniem lokalizacji oczysz-
czalni, zaświadczenie z Urzędu
Gminy, że w tej wsi nie planuje się
budowy sieci kanalizacyjnej no i
oczywiście wypełniony wniosek (do-
stępny w Starostwie).

Potem można już wystąpić z
wnioskiem o dofinansowanie pro-
jektu. Samorząd zdecydował, że
każdy kto spełni warunki i wybuduje
u siebie przydomową oczyszczalnię
otrzyma refundację kosztów do
50% wartości oczyszczalni jednak
nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych.
Przy najtańszej budowie kwota ta
pokryje połowę inwestycji.

- Projekt będzie gotowy za około
dwamiesiące - dodaje Tomasz Bier-
naczyk. - Wówczas będziemy dys-
ponować drukami wszystkich
niezbędnych dokumentów i roz-
poczniemy przyjmowanie wnio-
sków. Jeśli będzie ich więcej niż
nasze bieżące możliwości finan-
sowe, wnioski przechodzić będą na
lata następne.W bieżącym roku do-
finansowanie będzie mogło otrzy-
mać około 30 właścicieli domów.

Informacje o programie dotrą do
sołtysów wsi, ale też znajdą się na
stronie internetowej urzędu. Na ła-
mach naszej gazety będziemy to-
warzyszyć tym budowom i
będziemy odpowiadać na ewen-
tualne pytania zainteresowanych
sprawą mieszkańców. Kolejne
szczegóły zamieścimy po opraco-
waniu i przyjęciu programu przez
radnych naszej gminy, na jednej z
najbliższych sesji.

Przydomoweoczyszczalnie

ROBISZ STRONY WWW?
NIE MASZ SERWERA?
Znajdziesz na www.065.pl - tylko 40 zł / rok


