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Jest naswięcej!

Obfite opady śniegu stały się okazją do spotkań rodzinnych i sąsiedzkich. W wielu miejscowościach
naszej gminy wyprowadzono więc konie, traktory i dawno zapomniane sanki. Chętnych do zabawy
na śniegu znalazło się wielu. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie zorganizowali
w pierwszych dniach nowego roku kulig. Chętnych do zabawy nie brakowało i wśród dorosłych.
Przez dwa dni polnymi i leśnymi drogami jeździło jednym ciągiem aż czterdzieści sanek. Dla zmar-
zniętych na trasie przygotowano ognisko, gdzie można było się ogrzać i wypić gorącą herbatę.

Urząd Stanu Cywilnego pod-sumował już wszystkie danestatystyczne dotyczące miesz-kańców. Okazuje się, że w na-szej gminie mieszka corazwięcej osób. W grudniu 2008roku gminę zamieszkiwało 8857osób, a do 31 grudnia 2009 rokuliczba ta wzrosła do 8950. Azatem w porównaniu do rokupoprzedniego jest nas teraz wgminie o 93 mieszkańców wię-cej.
Najwięcej osób, bo 2536

mieszka w Kąkolewie. W Osiecz-
nej zameldowanych jest 2211
osób, w Świerczynie - 906, w Gro-
dzisku - 629, w Kątach - 430. Naj-
mniej, bo tylko 3 osoby, podobnie
jak w ubiegłym roku, mieszkają na
Stanisławówce. W całej gminie
żyją 132 osoby, które zameldo-
wane są tymczasowo. W gminie
mieszka 4522 kobiet oraz 4428
mężczyzn.
W minionym roku zmarło w

gminie 69 osób. Wśród nich było
38 kobiet i 31 mężczyzn. Najwię-
cej zgonów odnotowano w kwiet-
niu (10) i maju (9), a najmniej w
lutym i lipcu (po 2).
Natomiast urodziło się w ubieg-

łym roku 116 dzieci. Na świat przy-
szły 53 dziewczynki i 63 chłopców.
Najwięcej maluchów urodziło się w
lipcu (17) a najmniej w marcu i
sierpniu (po 7). Wśród imion naj-
częściej nadawano Aleksandra,
Julia, Jakub, Mateusz. Pierwsi w
ubiegłym roku urodzili się Nikodem
Niedziela z Osiecznej i Nikola Picz
z Kąkolewa.
W księdze małżeństw Urzędu

Stanu Cywilnego wpisano 87 mał-
żeństw, 15 ślubów było cywilnych,
68 konkordatowych, cztery śluby
zostały zawarte poza granicami
naszego kraju.

W poniedziałek 21 grudnia2009 z trzech szkół gminyOsieczna wyruszył "Rajd łań-cuszkowy". Uczniowie wykonalinajdłuższy w Wielkopolsce łań-cuch choinkowy, którym połą-czono szkoły i przedszkolagminy. Rajd wyruszył z trzechpunktów: Osiecznej, Kąkolewa iŚwierczyny. Uczestnicy spotkali

się na platformie widokowej Ja-goda. Łączna trasa, na której został
rozciągnięty łańcuch wynosi ok. 22
km. Łańcuch wykonywali wszyscy
uczniowie, a także dzieci z miejsco-
wych przedszkoli, absolwenci i przy-
jaciele szkół. Przygotowania trwały
tydzień, następnie odbyło się mie-
rzenie, łączenie i pakowanie łańcu-
chów.

Do wykonania łańcucha wyko-
rzystano papier makulaturowy, ty-
siące zszywek i dziesiątki tubek
kleju. Objętość gotowego produktu
zmusiła do wydzielenia specjalnych
pomieszczeń na czas przechowy-
wania, a przygotowanie do wyprawy
zajęło kilkanaście godzin. Zaanga-
żowanie uczniów przerosło oczeki-
wania organizatorów, wykonano
kilkakrotnie więcej metrów łańcucha
niż przewidywano.
Podczas poniedziałkowego

spotkania przedstawiciele szkół wy-
mienili się symbolicznymi fragmen-
tami łańcuszka, piernikami i złożyli
sobie życzenia. Łańcuch został czę-
ściowo wykorzystany do dekoracji
sali podczas świętowania XVIII Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Projekt stał się przykładem
współpracy młodzieży środowiska
lokalnego, tym razem bez żadnej
formy rywalizacji, która często to-
warzyszy konkursom, zawodom i
akcjom międzyszkolnym, a niejed-
nokrotnie wprowadza niepotrzebny
stres i rodzi negatywne emocje.
Wszystkim zaangażowanym w

przygotowania oraz uczestnikom
rajdu organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania.

Rajd łańcuszkowy

Nasza gazeta z nowym roku
zyskała na grubości. Idąc naprzeciw
oczekiwaniom naszych czytelników
dodaliśmy cztery strony. Będzie
więc jeszcze więcej informacji o wy-
darzeniach, historii i ludziach z na-
szej gminy. Cena "Przeglądu
Osieckiego" pozostaje ta sama. Za-
praszamy do lektury!


