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Aktywne panie
Trwa kolejny projekt „Aktyw-

ność szansą Twojego rozwoju”
realizowany przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Osiecznej a współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej. Prze-
prowadzone warsztaty psycholo-
giczne miały na celu identyfikację
możliwości i zasobów, wzbudzenie
i rozwijanie motywacji do planowa-
nia swojej ścieżki zawodowej,
wzrost wiary we własne siły, poz-
nawanie samego siebie i kształto-
wanie pozytywnych relacji
interpersonalnych, rozwijanie aser-
tywności (jako pewności siebie,
która nie rani innych), kształtowa-
nie wewnątrzsterownej postawy
wobec problemów życiowych, roz-
wijanie umiejętności lokalizowania
napięcia w ciele i jego źródeł emo-
cjonalnych, kształtowanie umiejęt-

ności relaksacyjnych i radzenia
sobie ze stresem.

Panie uczestniczyły również w
warsztatach dobrego wizerunku
prowadzonych przez Policealną
Szkołę Kosmetyczną z Grodziska
Wlkp. Zajęcia trwały łącznie 15 go-
dzin. Tematyka warsztatów doty-
czyła m. in.: psychologiczne
znaczenie dobrego wizerunku,
zasad higieny osobistej, autopre-
zentacje, psychologii koloru, do-
boru barw w ubiorze i kolorze itp.
Teoria została utrwalona poprzez
ćwiczenia praktyczne.

Warsztaty cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i zaanga-
żowaniem uczestniczek. W
ramach materiałów szkoleniowych
panie otrzymały zestaw kosmety-
ków.

Radni przyjęli więc uchwałę w
sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy letniskowej w miejs-
cowości Grodzisko. Teren o po-
wierzchni 8,5 ha położony
bezpośrednio przy Jeziorze Grodzi-
sko, służący obecnie za pastwiska,
planuje się przeznaczyć pod teren bu-
dowy domków letniskowych z zabez-
pieczeniem pasa szerokości 10
metrów od wody - który ma służyć
wszystkim pragnącym skorzystać z
uroków wypoczynku nad wodą.

Uchwałę o przystąpieniu do zmian
w planie miejscowym zagospodaro-
wania przestrzennego radni przyjęli
również dla miejscowości Kąkolewo.
Jest to teren o powierzchni 6 ha poło-
żony w pobliżu ul. Jabłonkowej stano-
wiący obecnie grunty orne. Po
przeprowadzeniu dalszych procedur i
wejściu w życie uchwały o zmianie
miejscowego planu teren ten zostanie
przeznaczony pod zabudowę miesz-
kaniową.

Radni jednomyślnie wyrazili też
zgodę na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Kąkolewie – zwanej potocz-
nie „małą szkołą”. Budynek od lat
dewastowany nie stanowił dla gminy
użytku, dlatego za zgodą radnych zo-
stanie sprzedany Starostwu Powiato-
wemu, które planuje utworzyć tam
zakład aktywizacji zawodowej dla
osób niepełnosprawnych, które osiąg-
nęły dorosłość.

Podczas sesji rajcy wyrazili rów-
nież zgodę na wydzierżawienie w try-

bie bezprzetargowym budynku służą-
cego za Ośrodek Zdrowia w Kąkole-
wie.

Na tej samej sesji zagłosowano za
uchyleniem uchwały stanowiącej o za-
sadach korzystania z pola namioto-
wego na letnisku w Osiecznej. Tym
samym poczyniono przygotowania do
opracowania nowych zasad, które
będą obowiązywać w następnym se-
zonie letnim.

Radni przyzwolili burmistrzowi
gminy na zawarcie porozumienia mię-
dzygminnego z Miastem Leszno, do-
tyczącego powierzenia realizacji
zadania publicznego, obejmującego
budowę wspólnego przedsięwzięcia
pod nazwą budowa międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Henrykowie i jego prowadzenia. W
związku z dużymi kosztami budowy i
utrzymania schroniska dla bezdom-
nych zwierząt 10 gmin zadeklarowało
chęć wspólnej realizacji przedmioto-
wego przedsięwzięcia. Określono za-
potrzebowanie na 100 kojców.
Przewidywane koszty budowy schro-
niska szacuje się na kwotę
2.000.000zł. Udział finansowy gminy
Osieczna przewidziano na 100.000 zł.

Przedstawiciele mieszkańców
gminy zaakceptowali sposób prowa-
dzenia i formy gospodarki ściekowej
dla miejscowości Kąkolewo. Obsługę
formalno-prawną oraz pobór należno-
ści za odprowadzane ścieki z terenu
miejscowości Kąkolewo zapewniać
będzie w imieniu Gminy Urząd Miasta
i Gminy w Osiecznej. Natomiast ob-
sługę techniczną, na podstawie

Sesja na medal

Niecodzienny przebieg miała XXXVIII sesja Rady Miejskiej wOsiecznej. W jej trakcie Dariusz Orzechowski – prezes WOPRoraz Janusz Jeske członek Zarządu Wielkopolskiego WOPRw Poznaniu wręczyli burmistrzowi Stanisławowi Glapiakowimedal „Za zasługi” zaznaczając jednocześnie, że takie wy-różnienie w okresie kilkudziesięciu lat działalności otrzymałydopiero cztery gminy: Krzywiń, Święciechowa, Krzemie-niewo, a teraz Osieczna. Poza tym wyróżnieniem, które spot-kało burmistrza i całą gminę sesja toczyła się zwykłymtrybem. Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania bu-dżetu Gminy Osieczna za I półrocze 2010 roku i podejmowaliuchwały, których efektem będą zmiany nie tylko na tereniegminy, ale także wykraczające poza jej granice.

umowy o świadczenie usług, zapewni
Zakład UsługWodnych weWschowie.
Przyjęcie uchwały o sposobie prowa-
dzenia gospodarki wodno-ściekowej
zaowocowało podjęciem kolejnych de-
cyzji o ustaleniu stawek za odprowa-
dzanie ścieków na terenie Kąkolewa.
I tak według przyjętej na czas od 1
października 2010 do 30 kwietnia
2011 taryfy cena dla wszystkich od-
biorców usług - dostawców ścieków z
miejscowości Kąkolewo za odprowa-
dzenie 1 m³ ścieków wynosi 3,97 zł
netto + 7% VAT. Ustala się ilość ście-
ków w stosunku 1:1 do ilości zużytej
wody liczonej na podstawie informacji
uzyskanej z Zakładu Usług Wodnych
we Wschowie Sp. z o. o. świadczą-
cego usługi w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę Gminy Osieczna.

Głosowanie radnych za przyjęciem
zatwierdzenia do realizacji przez Gim-

nazjum w Zespole Szkół w Osiecznej
projektu pt.: „ROZWÓJ GIMNAZJA-
LISTY – CZYTAM I ROZUMIEM” po-
zwoli tejże placówce poczynić starania
o przyznanie środków w wysokości
49.999,00 zł z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poza opisanymi uchwałami radni
głosowali za uchyleniem uchwały Nr
XXVI/239/2009 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 30 kwietnia 2009
roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osieczna;
określeniem szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami poza-
rządowymi projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej tych or-
ganizacji; wystąpieniem z
Samorządowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Go-
styniu; przyjęciem trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej oraz
zmianami w uchwale budżetowej na
rok 2010.


