
też 12 praw jazdy, oraz 55 dowo-
dów rejestracyjnych. A na terenie
gminy odnotowali kilka wypadków
drogowych.

Zapytaliśmy kierownika Rewiru
Dzielnicowych w Osiecznej, młod-
szego aspiranta Andrzeja Zbior-
czyka, na co chciałby zwrócić
uwagę mieszkańcom gminy, by
żyło im się bezpieczniej. Oto co
powiedział:

- Zawsze mówimy o tym
samym, a więc o odpowiedzialno-
ści za swoje życie i mienie. A więc
o tym, by kierowcy nie siadali za
kierownicą po spożyciu alkoholu, a
jadąc brali pod uwagę panujące na
drodze warunki i nie szarżowali.
Natomiast jeśli chodzi o mienie ra-
dziłbym większą ostrożność. Nie-
raz mam wrażenie, że właściciele
różnych przedmiotów zapominają,
że wśród nas grasują też złodzieje.
Zostawiają na widoku telefony ko-
mórkowe, kurtki, kluczyki w stacyj-
kach samochodów, czy otwarte
drzwi do domku letniskowego albo
garażu. To jak zaproszenie do kra-
dzieży. Radziłbym zatem więcej
rozwagi i dbałości o swoje mienie.
No a poza tym chciałbym, by
mieszkańcy czuli się współgospo-
darzami terenu. By informowali
nas o występujących zagroże-
niach, o próbach włamań, kra-
dzieży, a także o nieznanych
osobach, które pojawiają się w
miejscowościach, czy przy zabu-
dowaniach. O nasze bezpieczeń-
stwo możemy i powinniśmy
przecież dbać wspólnie.

I jeszcze kilka informacji doty-
czących sytuacji pożarowej na te-
renie gminy. Otóż w 2007 roku
wybuchły 23 pożary, a strażacy od-
notowali 83 miejscowe zagrożenia.
Pod tym względem Osieczna zaj-
muje drugie miejsce w powiecie -
za Lesznem. Najczęstsze przy-
czyny pożarów to nieostrożność
osób dorosłych, wady urządzeń i
instalacji, podpalenia umyślne, a
także nieprawidłowa eksploatacja

Ośrodek Kultury Plac 600-lecia 6,
64-113 Osieczna z dopiskiem
„Konkurs 2008”.

Przypominamy, że aby wystar-
tować w konkursie trzeba spełniać
odpowiednie wymogi. Tak więc nie
można być uczniem ani absolwen-
tem szkoły muzycznej, należy mie-
ścić się w granicy wiekowej 10 - 19
lat, należy na przesłuchania przy-
gotować dwa utwory, a program
nie powinien trwać dłużej niż 8
min. Uczestnicy konkursu będą
oceniani w następujących gru-
pach: instrumenty dęte drewniane
do lat 12, instrumenty dęte bla-
szane do lat 12, instrumenty dęte
drewniane od 13 do 15 lat, instru-
menty dęte blaszane od 13 do 15
lat, instrumenty dęte drewniane od
16 do 19 lat, instrumenty dęte bla-
szane od 16 do 19 lat.

W każdej grupie wiekowej przy-
znane zostaną trzy pierwsze
miejsca, zdobywca największej ilo-
ści punktów otrzyma tytuł Grand
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urządzeń i instalacji. Dla przykładu
podać można pożar ciągnika, który
miał miejsce w czerwcu na trasie
Osieczna - Wojnowice. Ogień wy-
buchł wskutek zaprószenia, a spło-
nął ciągnik i dwie przyczepy wraz
ze zbożem i słomą. W sierpniu
strażacy prowadzili akcje ratowni-
cze spowodowane nagłymi opa-
dami deszczu i podtopieniami
piwnic, ulic i placów manewro-
wych. Takie działania podejmo-
wano w Ziemnicach, Wojnowicach
i Kątach. W listopadzie miał
miejsce wypadek drogowy na tra-
sie Osieczna - Wojnowice. Dwie
osoby zostały ranne a citroen uległ
zniszczeniu.

Podsumowując - straty mate-
rialne wynikłe z pożarów i miejsco-
wych zagrożeń wyniosły w
ubiegłym roku w gminie 368.300
zł, co z kolei stawia Osieczną na
czwartym miejscu w powiecie.

HALINA SIECIŃSKA

Prix i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 1000 zł ufundowaną przez
firmę Malpol z Kąkolewa. Nato-
miast najlepszy wykonawca z Or-
kiestry Dętej Osieczna otrzyma
nagrodę pieniężną wartości 400 zł
ufundowaną przez Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna. Będą też
dyplomy i puchary.

ZGONY
3.01. Józef Szczepaniak, Kąkolewo
10.01. Cecylia Chudzińska, Świerczyna
16.01. Gabriela Gimzińska, Świerczyna
21.01. Stefania Łagoda, Świerczyna
3.02. Marian Mazurczak, Kąkolewo
3.02. Aniela Płociniczak, Osieczna
10.02. Józef Jakubowski, Kąty

URODZENIA
2.01. Natalia Krauze, Popowo Wonieskie
10.01. Anna Płóciniczak, Świerczyna
10.01. Maria Lewandowska, Osieczna
15.01. Julia Schöpe, Kąkolewo
22.01. Krzysztof Kowalski, Kąkolewo
25.01. Adrian Wawrzyniak, Drzeczkowo
25.01. Szymon Prałat, Grodzisko

Konkurs młodychPolicjanci i strażacypodsumowali rok

W dniu Świętego Walentegow Urzędzie Miasta i GminyOsieczna odbyła się XVsesja Rady Miejskiej. Radniw tym dniu byli wyjątkowozgodni i wszystkie uchwałyzatwierdzili jednomyślnie.Uchwalono zatem plan pracyposzczególnych KomisjiRady Miejskiej na 2008 r.,zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospoda-rowania przestrzennegogminy Osieczna – nowy planzakłada wprowadzenie eks-ploatacji kruszywa natural-nego w obrębie wsi Kąty,inwestycja, która powstaniewzbogaci programy inwesty-cyjne dla gminy Osieczna.
Podjęto również uchwały w

sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego
terenu w obrębie miejscowości
Grodzisko. Obecne pola uprawne
wkrótce staną się terenem zabu-
dowy letniskowej i mieszkaniowej.
Plan zagospodarowania prze-
strzennego zostanie również spo-
rządzony dla obszaru zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w
obrębie miejscowości Kąkolewo.

Radni zaakceptowali też
uchwałę w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu
gminy. W myśl tego mieszkania
socjalne oraz mieszkania udostęp-
niane na zasadzie najmu przysłu-
gują przede wszystkim osobom
które opuściły Dom Dziecka, cho-
rym, poszkodowanym przez los,
znajdującym się z różnych wzglę-
dów w trudnych warunkach życio-
wych i mieszkaniowych. Radni
podjęli ustawę dotyczącą zasad
udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie lub roboty budowlane
obiektów zabytkowych znajdują-
cych się na terenie gminy.

W czasie
sesji

Wszystkim mającym w pamięci ubiegłoroczną wzruszającą drogę
krzyżową ulicami miasta zakończoną w lesie przy żwirowni usta-
wieniem katyńskiego krzyża przypominamy, że w niedzielę 9
marca będzie okazja do przeżycia podobnych chwil. Początek
drogi krzyżowej o godzinie 15 przy kościele farnym. Trasa znów
poprowadzi nas w okolice lasu – do krzyża katyńskiego. / fot. J.
Grabarczyk


