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Miniony rok w USC
Jak co roku podsumowu-

jemy statystykę Urzędu Stanu
Cywilnego. Otóż na dzień 31
grudnia 2011 roku w gminie
przebywało na stałe 8866 osób.
Wśród nich jest 4476 kobiet oraz
4390 mężczyzn.

W porównaniu z rokiem po-
przednim liczba mieszkańców
zwiększyła się o osiem osób. Naj-
więcej osób mieszka w Kąkolewie
- 2521 a najmniej w Stanisławówce
- 3.

W minionym roku zmarło w
gminie 70 osób. Na zawsze ode-
szło 31 kobiet i 39 mężczyzn. Naj-
smutniejsze pod tym względem
były styczeń i październik. W Każ-
dym z tych miesiąców zmarło po 9
osób. Najmniej, bo 2 zgony odno-
towano w maju.

Natomiast urodzeń było 78.
Przez cały rok urodziło się 41

dziewczynek i 37 chłopców. Naj-
więcej maleństw urodziło się w
czerwcu - aż 13. Pierwszym uro-
dzonym dzieckiem była Julia
Urbańczak z Osiecznej - urodzona
9 stycznia. Jako ostatnia w ubieg-
łym roku urodziła się Ewa Bajon z
Osiecznej. Przyszła na świat 25
grudnia. Do ksiąg USC wpisano
dwoje dzieci urodzonych poza gra-
nicami kraju.

I jeszcze informacja o ślubach.
W księdze małżeństw Urzędu
Stanu Cywilnego w Osiecznej od-
notowano 70 wpisów. W tym 17
ślubów cywilnych oraz 53 wyzna-
niowe. Spośród tych ostatnich 28
ślubów odbyło się w kościołach w
Osiecznej, 7 ślubów w kościele w
Kąkolewie, 7 w kościele w Świer-
czynie i 11 ślubów w kościele w
Drzeczkowie. 

Uwaga rolnicy!
Urząd Miasta i Gminy infor-

muje, że w bieżącym roku na-
stąpi zmiana terminów składania
wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju
napędowego. 

Od pierwszego lutego do 29 lu-
tego 2012 należy składać wnioski
o zwrot podatku za olej kupiony w
okresie od 1 września 2011 roku
do 31 stycznia 2012 roku. Do
wniosku dołączyć trzeba faktury
VAT potwierdzające zakup. Zwrot
pieniędzy za faktury dotyczące
tego okresu nastąpi do 30 kwietnia
br. 

Natomiast od 1 sierpnia do 31
sierpnia 2012 roku trzeba będzie

złożyć wnioski o zwrot podatku ak-
cyzowego za zakup oleju doko-
nany w okresie od 1 lutego 2012
roku do 31 lipca 2012 roku. Do
tych wniosków także będzie trzeba
dołączyć faktury VAT. Pieniądze za
zakupu oleju w drugim terminie
będą przekazane rolnikom do 31
października bieżącego roku.

Stawka zwrotu podatku akcy-
zowego za rok 2012 wynosi 0,95 zł
od litra zakupionego oleju napędo-
wego. Maksymalna kwota zwrotu
podatku akcyzowego za 1 ha użyt-
ków rolnych wynosić będzie 81,70
zł. Pieniądze przekazane zostaną
na rachunek bankowy rolnika po-
dany we wniosku.

StraŜ zawsze pomocna
Do tego jak ważną rolę w życu społeczności lokalnej pełnią
strażacy chyba nie trzeba nikogo przekonywać.

Służą pomocą podczas poża-
rów i akcji gaśniczych, są z nami
na drogach, tam gdzie dochodzi do
wypadków komunikacyjnych, pil-
nują porządku podczas uroczysto-
ści, rajdów rowerowych. Są też
obok i zawsze gotowi o pomocy w
życiu codziennym. Tak było w
styczniowy poranek, kiedy pani
Lilla Boś z Osiecznej wybrała się
na zakupy, a wraz z nią pobiegły
domowe pupile - kot i pies, które
po krótkim spacerze miały wrócić
do domu. Kiedy pani Lilla wracała
okazało się jednak, że czteromie-
sięczny kotek o imienu Ciapek do
domu nie dotarł. Wszedł natomiast
na wysokie drzewo, z którego nie
potrafił samodzielnie zejść i głoś-
nym miałczeniem apelował o
pomoc. 

- Prawdopobodnie pies albo
większy kot przestaszył kociaka,
dlatego wspiął się aż tak wysoko -
mówi pani Lilla - Żal było zwie-
rzaka.

Właścicielka Ciapka zaczęła
szukać pomocy wśród członków
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Osiecznej. Nie zawiodła się. Pan
Mariusz Apolinarski wspiął się na
drzewo i uratował przestraszonego
kociaka. Ciapek o przygodzie już
zapomniał i teraz zadowolony wy-
leguje się na wygodnej kanapie.
Pani Lilla za poświęcenie i natych-
miastową reakcję jest panu Mariu-
szowi bardzo wdzięczna. A my
cieszymy się, że nasi strażacy nie
zawiedli i po raz kolejny potwiedzili
jak możemy, jako mieszkańcy,
czuć się przy nich bezpieczni.

dzielny strażak z Ciapkiem

Informujemy, że w ostatnie piątki miesiąca w godz. 19:00-
20:00 odbywają się dyżury radnych z obwodu Kąkolewo.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do małej salki

nad salą wiejską w Kąkolewie. Jest to okazja do spotkania i
rozmowy mieszkańców miejscowości z radnymi, do zgło-
szenia problemów oraz potrzeb, a także zasygnalizowania

pewnych spraw.
Uwaga! Kolejny dyżur odbędzie się 24 lutego 2012 roku

(piątek) g. 19:00-20:00. 
ZAPRASZAMY - Radni Rady Miejskiej

Przedszkole w sieci

Przedszkole Samorządowe
„Akademia Pana Kleksa” w
Osiecznej ma swoją stronę in-
ternetową. Od kilkunastu dni
Akademia Pana Kleksa jest już
obecna w sieci.

Przedszkolacy, ich rodzice oraz
fani przedszkola pod adresem
www.akademiapanakleksa.wki.pl
znajdą historię, hymn przedszkola,

kodeks przedszkolaka, plan dnia.
Dla zainteresowanych dokumenty
rekrutacyjne, statut przedszkolaka,
informacje kadrowe oraz dane
kontaktowe, a przede wszystkim
galeria fotograficzna, można więc
zobaczyć co się dzieje podczas
świąt i uroczystości – obecnie no-
wością są zdjęcia z obchodów
Dnia Babci i Dziadka.


