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Sesja Rady Gminy
Na początek zatwierdzili przy-

stąpienie do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej w obrębie miejscowości
Kąkolewo, i Grodzisko. W Kąkole-
wie plan zagospodarowania przy-
czyni się do powstania nowych
inwestycji, wzbogaci sieć osadni-
czą gminy. W Grodzisku wprowa-
dzenie zabudowy mieszkaniowej i
usługowej oraz wydobycie piasku
na obszarze objętym planem po-
zwoli gminie na uzyskanie w przy-
szłości dodatkowych dochodów z
opłat i podatków lokalnych. Po-
nadto wydobycie i lokalne zagos-
podarowanie kruszywa przyczyni
się do rozwoju działalności gospo-
darczej na terenie gminy. Radni
zaakceptowali przystąpienie do
sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego
gminy Osieczna, które to zmiany
mają się przyczynić do wprowa-
dzenia funkcji mieszkaniowej i
usługowej na gruntach stanowią-

Na końcu października odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Osiecznej. Radni na początku
chwilą ciszy uczcili pamięć nieobecnego kolegi, który kilka dni przed sesją odszedł na za-
wsze. Potem wrócili do pracy i obradowali w sprawie 23 uchwał.

cych obecnie teren upraw rolnych.
Radni przyjęli też Wieloletni Plan
Inwestycji Drogowych, za najważ-
niejsze uznając te drogi, przy któ-
rych mieszka najwięcej osób oraz
które czekają na remonty czy bu-
dowę dróg najdłuższą ilość czasu.

Radnym spodobał się pomysł na-
dania nowo utworzonej ulicy w Ką-
kolewie miana Malwowa. Radni
obradowali w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczycieli realizują-
cych zajęcia o różnym wymiarze
godzin, zasad udzielania i roz-

miaru obniżania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorom i wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w szko-
łach i przedszkolach oraz tygod-
niowy obowiązkowy wymiar godzin
nauczycieli dla których wymiar ten
jest nieokreślony. Na sesji podjęto
również decyzję o rezygnacji z
członkostwa w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Wielkopolski,
przyjęto „Lokalny program wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Miasta i
Gminy Osieczna”. Uzdolnione
dzieci będą miały szansę na na-
grody finansowe, ponadto gmina
będzie podejmować patronat nad
konkursami, w których uczniowie
gminy będą osiągać dobre wyniki.
Radni zaakceptowali przyznawa-
nie nagród burmistrza za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury oraz za osiągnię-
cia w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Obradowano
również w sprawie przyznania mie-
sięcznego limitu kilometrów na
jazdy lokalne Burmistrzowi Miasta
i Gminy w Osiecznej. Radni wyra-
zili również zgodę na nieodpłatny
wstęp pracowników firmy ENEA na
działkę w Kąkolewie, na której
znajduje się stacja transformato-
rowa.

Ale od początku…
We wrześniu przed dziesięciu

laty radio „Węzeł” nadało pierwszą
audycję. Wtedy w skład redakcji
weszli uczniowie, którzy kończyli
podstawówkę i zaczynali naukę w
nowo utworzonym gimnazjum. I
tak już zostało, to gimnazjaliści
mają szansę stać się dziennika-
rzami radiowymi, muszą tylko
przejść casting. Stojąc za kotarą,
by nie rozpoznano ich twarzy wy-

głaszają krótką minutową wypo-
wiedź na dowolny temat. „Starzy”
radiowcy wraz z opiekunką Gab-
rielą Chudobską oceniają ich i włą-
czają do swej ekipy najbardziej
odpowiednie głosy.

Radio nadaje raz w miesiącu w
pierwszy wtorek na godzinie wy-
chowawczej. Cała szkoła ma go-
dzinę wychowawczą w tym samym
czasie właśnie ze względu na
„Węzeł”. Pomysły co do treści au-

dycji zmieniają się właściwie z
każdą nową ekipą. Ale są pro-
gramy, które nadawane są od lat.
Do tych popularniejszych należą
„szkoła w pigułce” gdzie relacjo-
nuje się wydarzenia z ostatnich ty-
godni, „Ekler” – konkurs
błyskawiczny, w którym liczy się
szybkość udzielenia odpowiedzi, a
nagrodą jest pudełko ptasiego
mleczka dla całej klasy, szkolne ta-
lenty – wywiady z osobami, które
osiągają sukcesy, „Belferska lista
przebojów” czyli wesołe wypowie-
dzi nauczycieli, za najzabawniej-
sze nauczyciele otrzymują „Węzeł
Humoru” - węzeł z dedykacją na
desce.

Jest też dużo konkursów. Ze
starych zdjęć rozpoznajemy nau-
czycieli, odgadujemy rasy psów,
bo radio to nie tylko nasze małe
studio, ale też radiowa gablota na
drugim piętrze szkoły, w której
umieszczane są radiowe informa-
cje i konkursowe polecenia – mówi
G. Chudobska

A praca w radio to nie tylko
dwudziestominutowa audycja raz
w miesiącu, to cotygodniowe trwa-
jące półtora godziny spotkania ra-
diowców, to burza mózgów i
dzielenie się nowymi pomysłami, a
przede wszystkim obowiązkami, to
przygotowania, bo nawet do pro-
gramu „na żywo” trzeba wcześniej

wiele rzeczy przygotować. To
także szukanie sponsorów, bo w
każdym konkursie zwycięzcy
otrzymują nagrody.

Redaktorzy pracują na starym
trzydziestoletnim sprzęcie. Do dys-
pozycji mają konsolę, gramofon i
jeden mikrofon oraz radio. Dlatego
kiedy powstał pomysł uroczystego
świętowania 100. audycji zrodziła
się też myśl o możliwości wymiany
starego sprzętu na nowy.

Na tę okrągłą audycję ma przy-
być Arkadiusz Wojciechowski z
radio „Elka”, wtedy też w sprze-
daży pojawią się kalendarze doku-
mentujące życie szkoły

- Znaleźliśmy sponsorów, któ-
rzy dofinansują nam druk części
kalendarzy, ale jeszcze trochę pie-
niędzy nam brakuje. Może wśród
czytelników „Przeglądu Osiec-
kiego” znajdą się miłośnicy radia i
wspomogą realizację naszego po-
mysłu. Ewentualny dochód ze
sprzedaży kalendarzy pozwoli
nam wymienić wyposażenie radio-
wego studia. Taką mam nadzieję –
mówi G. Chudobska.

Kolporterzy sprzedający „Prze-
gląd Osiecki” będą oferować ka-
lendarze razem z gazetą. Zawitają
w państwa domach już w połowie
grudnia.

ALDONA KORBIK

W grudniu radio ”Węzeł” obchodzić będzie jubileusz – w eter
pójdzie 100. audycja, bo dziesięciolecie istnienia radia minęło
już kilka miesięcy temu. Z tej okazji zostaną wydane kalen-
darze, które dla wielu będą prawdziwą niespodzianką, bo być
może niespodziewanie odnajdą na nich swoje twarze. Kalen-
darze będą rozprowadzane w obwodzie osieckiej szkoły.
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