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Nowy proboszcz
w Osiecznej

PRZEGLĄD OSIECKI

Ksiądz Przemysław Konieczny
pochodzi z Opalenicy, ma 42 lata,
od 17 lat pełni posługę kapłańską,
bowiem święcenia kapłańskie przy-
jął 23 maja 1996 roku. W tym czasie
pracował już w pięciu parafiach,
osiecka parafia jest szóstą. Dotych-
czas pełnił posługę wikariusza, jed-
nak dwukrotnie w zastępstwie
przejmował już obowiązki probosz-
cza, dlatego zarządzanie parafią nie
jest mu obce.

Pierwszy rok po przyjęciu świę-
ceń ksiądz Przemysław Konieczny
był wikarym w parafii pod wezwa-
niem Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Bojanowie Poznańskim,
następnie przez dwa lata w parafii
Wszystkich Świętych w Kórniku.
Kolejne pięć lat spędził w parafii
Świętej Rodziny w Poznaniu, by
zostać na kolejnych pięć lat prze-
niesionym do parafii pod wezwa-
niem Matki Bożej Bolesnej w
Poznaniu. Ostatnie 3,5 roku przed
przybyciem do Osiecznej ksiądz
Przemek działał w parafii Świętego
Józefa w Środzie Wielkopolskiej. O
nominacji do parafii w Osiecznej do-
wiedział się na kilka dni przed przy-
byciem tutaj. 11 grudnia 2012 roku
obecny proboszcz otrzymał dekret
wystosowany przez arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego, metropolitę
poznańskiego o mianowaniu na
proboszcza parafii pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Osiecznej. Dwa dni
później ksiądz Przemysław przyje-
chał do Osiecznej, gdzie odwiedził
franciszkanów. Tydzień później – 20
grudnia został osieckim probosz-
czem. Zaraz też otrzymał zadania,
które okazały się prawdziwym wy-

zwaniem. Konserwator zabytków
zalecił demontaż starego pieca i
osuszanie kościoła. Piec został już
zdemontowany, proboszcz planuje
też osuszenie kościoła między in-
nymi przez obniżenie gruntów
wokół obiektu.

- W przyszłości chciałbym zało-

żyć chodnik dokoła świątyni i pod-

świetlić ją na zewnątrz – mówi
ksiądz Przemysław Konieczny. –
Myślę o zaangażowaniu parafian w

prace, kilka osób zadeklarowało już

chęć pomocy, starsi ministranci rów-

nież zgłosili gotowość do prac.
Ksiądz w dalszej przyszłości pla-

nuje też wykonanie podjazdów dla
niepełnosprawnych, tak, by bez
przeszkód mogli dotrzeć do ko-
ścioła. Proboszcz nawiązał też
współpracę ze szpitalem rehabilita-
cyjno-leczniczym w Osiecznej,
gdzie ma zostać kapelanem, czyli
pełnić posługę duszpasterską dla tej
instytucji. Wspólnie z mamą ksiądz
Przemek ufundował nowy ornat na
Boże Narodzenie dla parafii, zamó-
wił tez ornaty z Trójcą Świętą i św.
Barbarą.

- Moje plany na przyszłość to po-

wrót do tradycji, jeśli chodzi o dusz-

pasterstwo, ożywienie życia

liturgicznego, pielgrzymki do Górki

Duchownej, ale także zadbanie o

estetykę obejścia świątyni, cmenta-

rza i plebanii.

Plany te częściowo zostały już
zrealizowane, bowiem proboszcz
osiecki wyciął drzewa i krzewy przy
plebanii, odsłaniając w ten sposób
figurę Matki Bożej.

Proboszcz deklaruje też dobrą,
przyjacielską współpracę z miejsco-

Z końcem grudnia do osieckiej parafii przybył nowy pro-
boszcz. Od pierwszego dnia rozpoczął aktywną pracę na
rzecz kościoła. Tym, do których przybył „po kolędzie” dał się
już poznać, sam również rozpoznał się w sprawach parafii,
podjął już pewne działania - widoczne, bowiem zmieniło się
otoczenie plebanii.

wymi franciszkanami. 
Planów jest sporo, jak na tak

krótki czas pobytu, ksiądz Przemek
jest jednak przyzwyczajony do dzia-
łania, co potwierdzają jego dotych-
czasowe dokonania. Każdego roku
od 26 lat pielgrzymuje na Jasną
Górę, najpierw z grupą 1, potem z
10.

- Przeszedłem około 7800 km

jako przewodnik grupy.

Poza tym od 1999 roku jest
duszpasterzem diecezji osób nie-
pełnosprawnych w parafii poznań-
skiej, był inicjatorem założenia
Wielkopolskiej Rady Sołeczno-Pro-
gramowej na rzecz osób niepełnos-
prawnych, jest również
wiceprezesem zarządu Stowarzy-
szenia Bratek, którego celem jest
wspieranie osób niepełnospraw-
nych znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, poprzez:

dofinansowanie rehabilitacji w miej-
scu zamieszkania i na turnusach re-
habilitacyjnych, dofinansowanie
kosztów zakupu leków, sprzętu re-
habilitacyjnego, likwidację barier
utrudniających warunki życiowe.
Jest też założycielem zespołu wo-
kalnego „Gwiazdeczki” ze Środy
Wielkopolskiej, który to gościł nie-
dawno w Osiecznej i uświetniał nie-
dzielne msze święte. Z inicjatywy
księdza „Gwiazdeczki” dały też kon-
cert dla kuracjuszy osieckiego szpi-
tala, co spotkało się z pozytywnym
odbiorem.

Ksiądz Przemysław Konieczny
jest człowiekiem pełnym pozytywnej
energii, mówi, że jest mile zasko-
czony życzliwym przyjęciem ze
strony parafian oraz władz gminy, z
którymi już nawiązał dobrą współ-
pracę.

ALDONA NYCZAK

Sprawa dotyczy właściwie wszystkich obywateli, którzy posiadają
lub chcą wyrobić po raz pierwszy dowód osobisty. Wiadomo, że
zgodnie z obecnym prawem dowód osobisty nie jest wydany na całe
życie, a na określony czas. Nie jest więc tak jak kiedyś, że dokument
wyrabiało się po wkroczeniu w dorosłość i służył on nam już do
końca życia. 

Pierwszy raz należy postarać się o wydanie dowodu osobistego po ukończeniu
osiemnastego roku życia, można to oczywiście zrobić wcześniej. Wnioskować o wy-
danie tymczasowego dowodu osobistego można w imieniu dziecka. Jeśli dziecko
nie skończyło jeszcze trzynastego roku życia, do wydania dokumentu potrzebna jest
pisemna zgoda obojga rodziców, po ukończeniu tego wieku, wystarczy przyjść do
Urzędu Stanu Cywilnego z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym. Wtedy dowód
wydawany jest na okres pięciu lat. Najczęściej o taki dokument starają się osoby
wyjeżdżające za granicę.

Należy sprawdzić przez jak długi okres czasu nasz dowód będzie ważny i przed
upływem tego terminu złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Druk
wniosku można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego lub pobrać ze strony inter-
netowej www.osieczna.pl – zakładka ‘wnioski do pobrania’ – ewidencja ludności –
wniosek o wydanie dowodu osobistego. We wniosku należy podać swoje dane oso-
bowe, adresowe, oraz informacje o posiadanym dotychczas dokumencie tożsamo-
ści. Jeśli staramy się o wydanie nowego dowodu osobistego z powodu zgubienia
lub kradzieży starego, to należy to we wniosku napisać. Wymianę dowodu powinno
się również przeprowadzić w sytuacji, kiedy zmieniają się jakieś dane osobowe (na
przykład zmiana nazwiska) lub wizerunek (radykalna zmiana wyglądu).

Wypełniony wniosek trzeba złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgod-
nym ze swoim adresem zameldowania. Dołączyć należy też dwie aktualne fotogra-
fie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem; skrócony odpis aktu urodzenia lub aktu
małżeństwa – o ile zawarte było poza Urzędem Stanu Cywilnego, do którego się
zwracamy oraz, jeśli posiadamy, dotychczasowy dowód osobisty.

Ważne jest to, że wniosek składa się osobiście i osobiście odbiera się dowód
tożsamości. Kiedy otrzymujemy nowy dokument, stary jest unieważniany i odda-
wany.

Przy okazji informujemy naszych czytelników, że od 1 stycznia 2013 r. ty-
tułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw zniesiono niektóre za-
pisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m.
in.:
1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w
nowym miejscu;
2. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełno-
mocnika;
3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunko-
wego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania ksią-
żeczki wojskowej;
4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli
państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt cza-
sowy nie przekraczający trzech miesięcy;
5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz
zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców
lub pracowników;
7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz
zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewi-
dencji z 3 do 6 miesięcy. 

J A K   Z A Ł A T W I Ć  S P R A W Ę ?


