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ZłóŜ Ŝyczenia
Leokadia - 9.XII

Imię Leokadia
pochodzi z Grecji i
tłumaczy się jako
"świecąca, po-
myślna, szczę-
śliwa". Oznacza to,
że kobieta o tym
imieniu ma przed
sobą jasną przy-
szłość i może świe-
cić przykładem.
Leokadia jest ko-
bietą sprawiedliwą,
uczciwą i bardzo
silną. Nie lubi mo-
notonii i jest wy-
czulona na dobre
zachowanie. Jej
kolorem jest zie-
leń, rośliną goź-
dzik, zwierzęciem gołąb pocztowy, liczbą czwórka, a
znakiem zodiaku Waga.

Na terenie naszej gminy mieszka tylko 10 pań o
imieniu Leokadia. Nie ma wśród nich dzieci, ponieważ
ostatni raz imię to nadano dziewczynce w 1957 roku.
A zatem najmłodsza Leokadia Markowiak z Kąkolewa
ma 51 lat. Wszystkie pozostałe są od niej starsze. A
najstarsza skończyła 81 lat. Jest nią Leokadia Scholtz
z Osiecznej. Wszystkim paniom Leokadiom życzymy
długich lat w zdrowiu. A mieszka ich: w Osiecznej - 2,
w Kąkolewie - 4, w Grodzisku - 2, w Frankowie i w
Ziemnicach - po jednej.

Adamowi - 24.XII
W języku hebraj-

skim znaczy "człowiek
z ziemi". Zwyczajowo
imię to nadawano
chłopcom urodzonym
w Wigilię Bożego Naro-
dzenia, a także synowi
z bliźniąt różnej płci.
Imię to jest symbolem
długowieczności i siły.
Adam jest bardzo inte-
ligentny, o analitycznym
i niezależnym umyśle.
Obowiązkowy i praco-
wity. Lubi majsterkowa-
nie i spotkania z
przyjaciółmi. Jego kolo-
rem jest czerwony, ro-
śliną gruszka, zwierzęciem leopard, liczbą jedynka,
znakiem zodiaku Byk. Imieniny obchodzi również: 6.IV,
16.V i 9.IX.

Adamów jest w gminie Osieczna aż 88. I co ciekawe
nie ma wśród nich staruszków. Najstarszy Adam Czer-
kaz z Kąkolewa ma 64 lata, a najmłodszy Adaś Nowa-
czyk z Kątów zaledwie miesiąc. I tym dużym, i tym
małym Adamom życzymy wszystkiego najlepszego. Ob-
liczyśmy, że w Kąkolewie mieszka 33 panów o imieniu
Adam, w Osiecznej - 15, w Grodzisku - 10, w Świerczy-
nie - 7, w Łoniewie - 4, Kątach - 3, Ziemnicach, Miąsko-
wie, Kleszczewie i Wolkowie po 2 oraz w Jeziorkach,
Frankowie, Dobramyśli i Popowie Wonieskim - po jed-
nym.

Leokadia Knop
z Kąkolewa

Adam Rybarczyk
z Wolkowa

URODZILI SIĘ
20. 10. Adam Nowaczyk, Kąty22. 10. Wojciech Piotr Jaraczewski, Kąkolewo01. 11. Nicola Łuszczak, Osieczna06. 11. Zofia Nędza, Kąkolewo12. 11. Stanisław Rzepecki, Kąkolewo

ZMARLI
25. 10. Bronisław Kazimierz Kurzawski (1944), Łoniewo31. 10. Marian Wawrzyn Chudziński (1957), Kąkolewo04. 11. Irena Ewa Gendera (1954), Osieczna06. 11. Sławomir Kretschmer (1968), Osieczna

- Jak to się dzieje, że za in-
westycje na powiatowych dro-
gach płacą gminy, a nie Zarząd
Dróg?

- To jest źle postawione pyta-
nie. Co roku Zarząd Dróg Powia-
towych przeznacza mnóstwo
pieniędzy na remonty i budowę
dróg. Staramy się, by część z
nich docierała do nas z funduszy
europejskich. W tym roku nasz
budżet wynosi ponad 6 milionów

dzimy inwestycje zarówno w ca-
łości finansowane przez Zarząd
Dróg, jak i te które realizujemy w
porozumieniu z samorządami.
- I w tej części warunkiem

przeprowadzenia robót jest fi-
nansowy udział gmin?

- Jeśli gmina uważa, że dla
podniesienia bezpieczeństwa
mieszkańców na którejś z dróg
powiatowych konieczna jest na-
prawa, czy wręcz budowa no-
wego odcinka szosy, może
przystąpić do programu, o którym
mówiłem. Warunek jest jednak
taki, że samorząd znajdzie fundu-
sze na pokrycie połowy inwesty-
cji. Wówczas Zarząd Dróg dołoży
drugą część kosztów i roboty

Na terenie gminy Osieczna jest 66 km dróg powiatowych.
Przebiegają niemal przez każdą miejscowość, a za ich stan
techniczny i utrzymanie odpowiada Zarząd Dróg Powiato-
wych. Kilka pytań związanych z powiatowymi drogami zada-
liśmy Bronisławowi Brodziakowi, zastępcy kierownika
Zarządu.

mogą być rozpoczęte.
- Rozumiem, że jest to jakby

ponadplanowe działanie Za-
rządu. Jeśli gmina nie pokryje
inwestycji w połowie, nie bę-
dzie jej miała w ogóle?

- Na program poprawy bezpie-
czeństwa Zarząd ma co roku
określoną kwotę pieniędzy. Pro-
ponuje je wszystkim gminom w
powiecie. Kilka z nich chętnie z
takiej możliwości korzysta, zdając
sobie sprawę z tego, że w ten
sposób ściąga do siebie dużo pie-
niędzy. W gminie Osieczna w
ubiegłym roku w ten sposób zrea-
lizowaliśmy aż sześć dodatko-
wych zadań, które pewnie długo
jeszcze czekałyby na swoją ko-
lejkę. To były remonty chodników
w Świerczynie, Osiecznej,
Drzeczkowie i Kąkolewie. Za-
równo Zarząd, jak i gmina prze-
znaczyły na ten cel po 160
tysięcy złotych.
- W roku bieżącym jest po-

dobnie?
- Jesteśmy w trakcie realizacji

wspólnych inwestycji. Przede
wszystkim zadbaliśmy o bezpie-
czeństwo dzieci przy szkołach.
Dlatego w Kąkolewie i Świerczy-
nie pojawią się na drogach progi
zwalniające. No a poza tym był
remont chodników w Wojnowi-
cach, Grodzisku i Drzeczkowie, a
będzie jeszcze w Łoniewie oraz
na ulicy Gostyńskiej w Osiecznej.
W tym roku na ten cel przezna-
czyliśmy po sto tysięcy złotych.
- Wkrótce zima, czy Zarząd

Dróg Powiatowych przygoto-
wany jest do zimowego odśnie-
żania.

- Jak co roku opracowaliśmy
informator dotyczący zimowego
utrzymania dróg powiatowych.
Już wyszedł on w formie odpo-
wiedniej broszury. Dokument do-
kładnie określa zasady
odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach powiatowych w nad-
chodzącym sezonie. Przede
wszystkim ustala, które drogi w
pierwszej kolejności będą odśnie-
żane. Jeśli chodzi o gminę
Osieczna są one w standardach
od trzeciego do szóstego. W tym
najwyższym standardzie będą
drogi Osieczna - Świerczyna i
Ziemnice - Świerczyna. Są one
odśnieżane na całej szerokości
jezdni.
- A co w sytuacjach nietypo-

wych, awaryjnych?
- Interwencje zawsze zgłaszać

można pod dyżurnym telefonem
zimowego odśnieżania. Są to nu-
mery (065) 529 42 41, (065) 526
61 86, (065) 529 25 59 i (065)
529 45 28, a także komórka (0)
605 533 916. W gminie koordy-
natorem zimowego utrzymania
dróg jest pani Danuta Nowak.

Na drogach powiatu
złotych. Nie jest więc prawdą, że
nie finansujemy robót na powia-
towych drogach, w tym również
tych w gminie Osieczna. Nato-
miast inną sprawą jest wspólna
realizacja programu o nazwie
"Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drogach powiato-
wych". Ten program wykonujemy
z gminami, które do niego przy-
stępują. I wtedy finansujemy je
wspólnie. Powiedziałby więc, że
na powiatowych drogach prowa-


