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OGŁOSZENIE
W związku z wyznaczoną na dzień 11 maja 2013 r. (sobota) godz. 9:00

zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, informuje się
wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają odpady
takie jak: lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, odkurzacze, żelazka, te-
lewizory, odbiorniki radiowe, komputery, różnego rodzaju narzędzia elek-
tryczne, zużyte źródła światła itp. o możliwości ich bezpłatnego oddania
do utylizacji.

Jednocześnie informuje się, że nie będzie odbierany złom do którego
zalicza się sprzęty z wymontowanymi akumulatorami, silnikami, agrega-
tami i podzespołami elektronicznymi oraz odpady wielkogabarytowe np.
meble. 

Na terenie Gminy wyznacza się następujące miejsca zbiórki:

Dobramyśl - pobocze drogi przy posesji nr 3a (dom sołtysa)
Drzeczkowo - pobocze drogi przy posesji nr 19 (dom sołtysa)
Frankowo - przy świetlicy wiejskiej
Grodzisko - przy świetlicy wiejskiej
Kleszczewo - przy świetlicy wiejskiej (boisko do koszykówki)
Miąskowo - pobocze drogi przy posesji nr 14 (dom sołtysa)
Kąkolewo - przy świetlicy wiejskiej
Kąty - pobocze drogi przy przystanku szkolnym
Łoniewo - utwardzony plac przy świetlicy wiejskiej
Osieczna - Plac 600-Lecia (przy Ośrodku Kultury)
Popowo Wonieskie - obok remizy strażackiej (przy transformatorze)
Świerczyna - plac przed kościołem (przy drzewie)
Trzebania - przy świetlicy wiejskiej
Wolkowo - pobocze drogi przy posesji nr 10 (dom sołtysa)
Wojnowice - utwardzony plac za świetlicą wiejską
Witosław - obok przystanku szkolnego (przed blokiem)
Ziemnice - obok świetlicy wiejskiej (przy transformatorze)

Odpady na miejsce zbiórki należy dostarczyć do godz. 9:00
Burmistrz  Stanisław Glapiak

Uwaga na oszustów!!!
Na terenie gminy Osieczna pojawili się oszuści, którzy podają się za

pracowników Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej i okazują się sfałszo-
wanymi dokumentami. Oszuści ci odwiedzają osoby starsze, samotne
i wyłudzają od nich pieniądze na budowę gazociągu. 
Informujemy, że nikt nie ma prawa takich pieniędzy pobierać.

Apelujemy więc o ostrożność!

Wielu uczniów próbuje swoich sił w konkursach przedmiotowych organizo-

wanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkursy składają się z

trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Awans na każdy ko-

lejny jest sukcesem. Zaszczytem jest znalezienie się w gronie finalistów, a

ukoronowaniem pracy jest tytuł laureata. Laureat zyskuje wiele: zwolniony

jest z pisania albo sprawdzianu szóstoklasistów, albo odpowiedniej części

egzaminu gimnazjalnego. Laureaci konkursów gimnazjalnych są przyjmo-

wani w pierwszej kolejności do wszystkich szkół na dowolnie wybrane profile.

Jest więc o co walczyć. Wszystkim finalistom i laureatom oraz ich opiekunom

serdecznie gratulujemy. Kąkolewska szkoła może się pochwalić trzema lau-

reatami konkursów. Są to: Jadwiga Lester – laureatka Konkursu Wiedzy Oby-

watelskiej i Ekonomicznej, Mikołaj Domagała – laureat Wojewódzkiego

Konkursu Geograficznego i Patryk Fischer – laureat Wojewódzkiego Kon-

kursu Fizycznego. Poza tymi zwycięzcami w finale etapu wojewódzkiego kon-

kursów znaleźli się natomiast: Z. Nowaczyk, J. Lester (Wojewódzki Konkurs

Języka Polskiego), D. Kędziora (Wojewódzki Konkurs Fizyczny).

Uprzejmie informujemy, że z kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik
2012” można korzystać: od poniedziałku do piątku w godzinach: 16ºº - 21ºº,
w soboty i niedziele w godzinach: 13ºº - 21ºº. Rezerwacji boiska należy do-
konywać telefonicznie pod numerami telefonów: 691-304-602 (Andrzej),
606-502-813 (Tomek).

Grupa miłośników marszu nordyckiego wyruszyła w okolice Sta-
nisławówki w poszukiwaniu wiosny. Okazało się, że przyroda się

już zazieleniła, a jaworowym jarze zakwitły kolorowe kwiaty.


