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Przy wjeździe do Osiecznej od strony Krzywinia pojawiły się nowe
tablice zatytułowane „Piękno ukryte w drewnie” promujące nasze
zabytkowe wiatraki. Inicjatorem akcji promocyjnej jest Organiza-
cja Turystyczna Leszno-Region. Urząd Miasta i Gminy w Osiecz-
nej zapłacił za wykonanie konstrukcji.

- Nie jest źle, choć to nie zna-
czy, że nie musimy już od siebie
nic wymagać, wręcz przeciwnie –
powinniśmy ugruntowywać swoje
dobre przyzwyczajenia i przede
wszystkim wpajać je najmłodszym
–mówi Tomasz Biernaczyk pod-
inspektor ds. ochrony środo-
wiska i rolnictwa.

Na terenie gminy mamy 25
sztuk pojemników na tworzywa
sztuczne, 19 na szkło białe, tyle
samo na szkło kolorowe i 2 kosze
na makulaturę. W tym roku plano-
wane jest zakupienie jeszcze 2 po-
jemników na tworzywa sztuczne, 4
na szkło białe i 4 na szkło kolo-
rowe. Pojemniki znajdują się w:
Osiecznej, Trzebani, Łoniewie, Ką-
kolewie, Dobramyśli, Grodzisku i
Frankowie. W pozostałych miejs-
cowościach obowiązuje system
„workowy”, który polega na tym, że
mieszkańcy posiadający podpi-
saną umowę z MZO otrzymują
komplety worków na szkło białe,
kolorowe, papier oraz tworzywa
sztuczne. Co dwa miesiące pełne
worki są odbierane, a w zamian
mieszkańcy otrzymują nowe worki.

Jak wygląda nasza świado-
mość ekologiczna? W 2006 roku
zebraliśmy 25,9 t posegregowa-
nych odpadów. Najwięcej, bo 11,5
tony szkła białego, 8,2 t tworzyw
sztucznych, 5,2 t szkła kolorowego
i 533 kg baterii i akumulatorów ma-
łogabarytowych. Już rok później
byliśmy o ponad 100% skutecz-
niejsi - oddając do powtórnego
przetworzenia 69,3 tony odpadów,
z czego 33,6 stanowiło szkło białe

Rośnie świadomość
Nadeszła wiosna, a z nią przyroda budzi się do życia. Trawa
zaczyna się zielenić, na drzewach nieśmiało wypuszczają
pąki kwiatów, rano za oknem słychać śpiew ptaków. Dla wielu
to najpiękniejsza pora roku. Rodzą się nadzieje na lepsze
jutro, powraca dobry nastrój. Czujemy, że jest dobrze i że mo-
głoby tak pozostać. W dużej mierze, jako istoty rozumne, jes-
teśmy przecież odpowiedzialni za otaczający nas świat. Znów
powraca temat ekologii i dbałości o naturalne środowisko.
Jak nasza gmina wpisuje się w te zagadnienia?

16,3 tony - tworzywa sztuczne,
12,7 tony - szkło kolorowe. W
ubiegłym roku rozpoczęliśmy se-
lektywną zbiórkę papieru – zebra-
liśmy 2,4 tony oraz
wielkogabarytowych odpadów
RTV i AGD – 3,7 tony.

- Mniej w porównaniu z rokiem
2006 było baterii i akumulatorków
– bo 481 kg, co i tak stanowi zna-
komity wynik – dodaje Tomasz
Biernaczyk.

Około 90% posegregowanych
odpadów zostaje sprzedanych lub
przekazanych do utylizacji.Nowypolicjant

Od kilku tygodni mamy nowego
policjanta. Jest nim Adam Rudziń-
ski, który pełni funkcję policjanta
patrolującego. Uzupełnia niedo-
bory etatowe w Rewirze Dzielnico-
wych w Osiecznej, choć jest
pracownikiem Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie. Nowy policjant
dopiero rozpoczyna służbę w poli-
cji, choć staż jego pracy wynosi już
ponad dziesięć lat. Wcześniej pra-
cował w gastronomii i w dziale spo-
żywczym. Zmienił miejsce
zamieszkania i szukał pracy. Zna-
jomy podsunął mu myśl, by spró-
bować swoich sił w policji.

- Początkowo nie zapaliłem się
do tego pomysłu, ale z czasem po-
myślałem – dlaczego nie spróbo-
wać – mówi A. Rudziński – myślę,
że przez testy udało mi się łatwo
przejść dlatego, że nie czułem
presji, że świat mi się zawali jeśli
się nie uda. Podszedłem do tego z
dużą rezerwą i udało się.

Adam Rudziński w lutym ukoń-
czył kurs podstawowy. Przez kilka
tygodni pracował w Komendzie
Policji w Lesznie.

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Barczyk

siedziba: Kąkolewo ul. Krzywińska 41
Leszno os. Wieniawa 42

tel. 501 302 674
Porady prawne z zakresu:

Prawa Cywilnego, Administracyjnego, Gospodarczego
i Prawa Pracy

Każdy kto zjawi się w sklepie z wyciętym bonem
rabatowym otrzyma upust przy zakupie towaru.


