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Podczas tegorocznego karnawału i ferii dorośli zadbali o świetną zabawę dzieci. Były baliki, zajęcia
sportowe, konkursy, gry i zabawy, a także wyjazd na zimowisko. Tydzień w górach pod opieką księ-
dza Marka Smólskiego z parafii Drzeczkowo, oraz Agaty Łogin-Szczepańskiej i Moniki Witkowskiej-
Triller – nauczycielek z ZS w Osiecznej spędziło siedemdziesięcioro dzieci z naszej gminy. Znaleźli
czas na naukę jazdy na nartach, wjazdy kolejkami na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, kąpiel w ba-
senie geotermalnym, zabawę na lodowisku, dyskoteki. Zdjęcia z zabaw karnawałowych i ferii pre-
zentujemy na stronie 12.

Czas napodatki
Zbliża się termin płacenia
pierwszej w tym roku raty
podatku. Wszyscy mają obo-
wiązek uregulować go do 15
marca.

Podatnikom przekazujemy
dwie ważne informacje. Otóż, jeśli
mieszkańcy płacą równocześnie
kilka podatków, powinni każdy z
nich regulować oddzielnie. Tylko
wówczas można zapisać realiza-
cję zobowiązań na odpowiednim
koncie. A po drugie, jeśli ktoś ma
bardzo trudną sytuację finansową,
jest możliwość rozłożenia płatności
na mniejsze raty lub w wyjątko-
wych przypadkach przesunięcia
terminu wpłaty. W tej sprawie
trzeba jednak złożyć wniosek w
urzędzie i to przed 15 marca.

Przypominamy też, że do
końca marca mija termin rocznej
zapłaty za wieczyste użytkowanie
gruntu, czy za działkę budowlaną.

Wszystkich mieszkańców na-
szej gminy serdecznie zapra-
szamy na koncert, który odbędzie
się 15 marca o godzinie 16 w sali
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Osiecznej. Koncert zapro-
szonego zespołu odbędzie się w
ramach całodziennego trwania
XXIV Wielkopolskiego Konkursu
Młodych Instrumentalistów Człon-
ków Orkiestr Dętych im. J.
Schulza. Po koncercie ogłoszone
zostaną wyniki.

Tymczasem wszyscy młodzi
muzycy, którzy chcieliby wziąć
udział w tym znanym już na skalę
województwa konkursie mogą
zgłaszać chęć uczestnictwa do 3
marca wypełniając kartę zgłoszeń,
którą można pobrać ze strony
www.osieczna.pl lub w M-GOK-u i
wysłać na adres Miejsko-Gminny

Konkursmłodych

(dokończenie na str. 3)

Policjanci i strażacypodsumowali rok

(dokończenie na str. 3)

W roku 2007 na terenie gminy
Osieczna odnotowano 38 prze-
stępstw kryminalnych. Było to o 4
więcej niż rok wcześniej. W tej licz-
bie na pierwszym miejscu są kra-
dzieże. Okazuje się, że najwięcej
było kradzieży drobnych, na przy-
kład telefonów, lusterek samocho-
dowych, drzewek ozdobnych. Ale
policjanci przyjmowali też zgłosze-
nia o kradzieżach z włamaniem.
Złodzieje dostali się do sklepu, do
zakładu wulkanizacji, do garaży,
do punktu skupu złomu, do domku

Wiadomo już, jaki pod względem bezpieczeństwa był rok
2007. Zarówno policjanci, jak i strażacy dokonali oceny mi-
nionych dwunastu miesięcy i przedstawili statystykę zda-
rzeń.

letniskowego, na teren klasztoru. A
ginęły różne przedmioty, m. in.
rusztowanie murarskie, pompy do
beczkowozu, rynny miedziane,
wędki, butle gazowe, a także ko-
siarka, łódź wiosłowa, opony, a
nawet obuwie, sprzęt muzyczny i
pieniądze. Policjanci ujawnili w
ubiegłym roku 42 sprawców prze-
stępstw. Między innymi włamywa-
czy i złodziei, ale także
nietrzeźwych kierowców oraz
osoby, które nie stosowały się do
sądowego nakazu lub kłusowały

na okolicznych jeziorach.
Miniony rok to także policyjne

interwencje. Łącznie było ich aż
123, w tym domowych 40, a pub-
licznych 82. Funkcjonariusze inter-
weniowali przy zdarzeniach na
dyskotece, w sklepie, w restaura-
cji, na ulicach, no i w prywatnych
mieszkaniach. Przez cały rok nało-
żyli 376 mandatów karnych, a do
sądu skierowali 35 wniosków.
Mandaty były przede wszystkim za
uszkodzenie mienia, zakłócanie
spokoju i porządku, za wykrocze-
nia drogowe. Warto powiedzieć, że
rok wcześniej mandatów było
nieco więcej. Policjanci zatrzymali


