
WWW.EDUKONTAKT.PL
WYSTARTOWAŁ

Uczysz? Nie przegap - załóż edukonto!
Wszystkie konta nauczycielskie

uruchomione do września
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W Urzędzie Miasta i Gminy w
Osiecznej po raz pierwszy odbył
się wernisaż. W sali sesyjnej wy-
stawione zostały zdjęcia Piotra
Dziełakowskiego ze Wschowy. Na
fotografiach uwiecznił on ptaki,
które żyją na terenie obszaru chro-
nionego krajobrazu Natura 2000
„Zbiornik Wonieść”. Należy zazna-
czyć, że na terenie gminy
Osieczna jest dziesięć jezior o
łącznej powierzchni 400 ha. Ten
niezwykły obszar stanowi bardzo
dogodne miejsce bytowania wielu

rzadkich gatunków ptaków związa-
nych ze środowiskiem wodno-błot-
nym.
- Te zdjęcia to efekt wielogo-

dzinnych oczekiwań na ciekawe
ujęcie, lata spędzone z aparatem
w dłoni – mówił autor zdjęć.
Piotr Działakowski serdecznie

podziękował żonie za cierpliwość i
wyrozumiałość oraz sponsorowi
wystawy Marianowi Lewandow-
skiemu. Ekspozycję można było
oglądać przez kilkanaście dni w
godzinach otwarcia Urzędu.

WernisaŜ w Urzędzie

Wyhamuj w porę
Gmina Osieczna przystą-

piła do ogólnopolskiej kam-
panii „Sprawdź czy Twoje
picie jest bezpieczne”.

Celem kampanii profilaktyczno-
edukacyjnej jest ograniczenie po-
pulacji osób pijących w sposób
ryzykowny i szkodliwy. Zamysłem
organizatorów jest zachęcenie do

oceny własnego modelu
picia i ostrzeżenie przed
zagrożeniami, jakie mogą
się pojawić u osób pijących
alkohol.
W folderach i ulotkach,

które docierają do szkół i
innych miejsc publicznych
znajdują się informacje o
tym ile promili zawierają
poszczególne porcje alko-
holu, kto powinien całkowi-
cie zrezygnować ze
spożywania alkoholu, jest
również test, który pozwala
ocenić czy picie danej
osoby jest bezpieczne i in-
formuje jakie zagrożenia
ciążą na pijącym. W innych
materiałach znaleźć
można porady jak kontrolo-
wać abstynencję nastolat-
ków, jakich sygnałów
ostrzegawczych nie należy
bagatelizować. Rodzice
znajdą również porady jak
sobie radzić z problemem
nadużywających alkoholu
dzieci i gdzie się zgłosić z
prośbą o pomoc.

Jak zwykle relacjonujemy co się w naszej gminie zmieniło,
bądź nadal zmienia. Okazuje się, że nie brakuje dobrych wia-
domości. Trwają wiosenne porządki i naprawy, realizowane
są inwestycje.
• W Kąkolewie ekipa remontowo-budowlana Urzędu wykonała stu-

dzienkę kanalizacyjną przy remizie, nadal trwa też budowa boisk przy
szkole.
• W Kleszczewie wymieniono okna w świetlicy wiejskiej
• W Łoniewie wycyklinowana i odnowiona została podłoga w świetlicy,

a na zewnątrz obok świetlicy uporządkowano teren. Zasiana została
trawa, usunięto stary, zniszczony beton
• W Miąskowie w świetlicy naprawiona została instalacja wodocią-

gowa, wykonano tam też drobne wyprawki malarskie
• W Osiecznej posiana została trawa na zieleńcu przy ulicy Lesz-

czyńskiej, zakończył się już remont wnętrz remizy strażackiej i nowy wy-
gląd zyskał rynek (zdjęcie na stronie 10) Przy Bibliotece Publicznej
zbudowano nowe schody i zamontowano poręcze. Na schodach przy
przedszkolu zbudowano podjazd do wózków.
• W Popowie Wonieskim wyremontowano toalety w świetlicy wiejskiej
• Przy budowanym w Świerczynie przedszkolu zagospodarowano

teren pod utworzenie placu zabaw

Co nowego w gminie?


