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Urodzili się:17. 01. - Anna Płocharczyk, Kąkolewo20. 01. - Martyna Rachmajda, Grodzisko22. 01. - Krzysztof Kolańczyk, Wojnowice26. 01. - Nadia Cicha, Osieczna27. 01. - Oriana Matysiak, Osieczna30. 01. - Kacper Olszewski, Osieczna04. 02. - Jakub Michałowicz, Kąkolewo
Zmarli:01. 02. - Janina Kolańczyk (1927), Świerczyna03. 02. - Antoni Stachowiak (1934), Osieczna11. 02. - Henryk Forszpaniak (1929), Kąkolewo20. 02. - Adela Fibig (1935), Osieczna20. 02. - Bronisław Kulak (1948), Ziemnice

Osiecka grupa entuzjastów marszu nordyckiego wybrała się do Drzeczkowa. Początkowo maszerowaliśmy drogą nad kanałem, jed-
nak śnieg sięgający powyżej kostek zmniejszał tempo marszu. Dalsza trasa została więc zmieniona na asfalt w środku lasu. Wiatr nio-
sący płatki śniegu sprawiał, że czuliśmy się jak na górskich stokach. Po dwóch godzinach wróciliśmy przyjemnie zmęczeni i zadowoleni,
ze udało nam się pokonać kolejną trasę. Dwa tygodnie później przemierzyliśmy Jezioro Łoniewskie. Następny marsz 27 lutego, a
potem 13 i 27 marca. Zapraszamy!

Klub Sportowy Burza Drzeczkowo odnosi sukcesy w rozgrywkach w te-
nisa stołowego mających miejsce na terenie województwa wielkopol-
skiego. Obecnie – po pierwszej rundzie grupa uplasowała się na drugiej
pozycji, z szansą na awans do III ligi. Teraz czas na rozgrywki rewanżowe,
które potrwają aż do kwietnia. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

Poniżej prezentujemy tabelę wyników:

TENIS STOŁOWY

Miejski Zakład Oczyszczania z
Leszna przekazał Urzędowi infor-
macje o zebranych w 2009 roku od-
padach opakowaniowych i
poużytkowych. Przypomnijmy, że
zbiórki tych odpadów organizowane
są we wszystkich miejscowościach
w gminie, a jeśli chodzi o baterie to
także w szkołach i urzędach. Część
tych odpadów trafia do recyklingu i
odzysku.

Otóż wminionym roku na terenie
gminy Osieczna zebrano 12.707 kg
tworzyw sztucznych, 4.060 kg ma-
kulatury, 42.310 kg szkła białego
oraz 18.870 kg szkła kolorowego.
Łącznie zebrano więc aż 77.947 kg
odpadów opakowaniowych. Wię-
kszość z nich trafiła do recyklingu.
Odpady, które nie nadawały się do
odzysku przewieziono na składo-
wiska.

Miejski Zakład Oczyszczania or-
ganizuje też zbiórki zużytego
sprzętu gospodarstwa domowego
oraz sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Takie akcje odbywają się
we wszystkich wsiach gminy oraz w
samej Osiecznej. Po każdej z nich

informujemy czytelników jaki sprzęt
mieszkańcy oddają oraz ile sztuk
niepotrzebnych telewizorów, odku-
rzaczy, komputerów i tak dalej trafia
do MZO.

W minionym roku na terenie
gminy zebrano prawie 592 kg zuży-
tych baterii i akumulatorów. W tej
akcji uczestniczą przede wszystkim
uczniowie szkół. O konkursach na
zbiórki zużytych baterii każdorazowo
piszemy w "Przeglądzie...".

Bardzo dużo w minionym roku
zebrano w gminie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W
przeliczeniu na kilogramy było to
7812 kg. Wśród odpadów znajdo-
wały się też urządzenia zawierające
freon. Zebrano ich 2352 kg, nato-
miast 78 kg stanowiły lampy fluores-
cencyjne oraz inne odpady, które
zawierały rtęć. ŁącznieMZO zebrało
10.242 kilogramy sprzętu gospodar-
stwa domowego oraz sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Zbiórki
były zorganizowane i przeprowa-
dzone bardzo sprawnie. Dodajmy,
żemieszkańcy za ich wywóz nie pła-
cili.
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