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PRZEGLĄD OSIECKI 

nitowe dachy muszą mieć odpowied-
nie przeszkolenie i uprawnienia. Są 
firmy wyspecjalizowane w zdejmo-
waniu eternitu i odpowiednim jego 
zabezpieczaniu. Każdy musi więc 
indywidualnie wynająć taką firmę i 
za tę usługę zapłacić. Gmina nie 
organizuje ani rozbiórki eternitu, ani 
jego wywozu. Dysponuje natomiast 
adresami przedsiębiorstw, które się 
tym zajmują. Demontaż metra kwa-

(dokończenie ze str. 1) 

Co z eternitem? 
dratowego dachu kosztuje od 4 do 8 
złotych, w zależności od wielkości 
azbestowych powierzchni. 
   Eternit musi być zutylizowany. To 
kolejny wydatek, który także ponoszą 
właściciele eternitowych pokryć. 
Utylizacją zajmują się te same firmy, 
które azbest demontują, albo inne, 
które ten materiał przewożą i likwi-
dują. Tutaj ceny są także różne - im 
większa partia, tym utylizacja tańsza. 
Średnio jest to koszt od 40 groszy do 
2 zł za kilogram.  
   Powiedzmy jeszcze, że każdy 
właściciel eternitu ma obowią-
zek prowadzić stałą kontrolę  i 
ocenę jego stanu. Do czasu 
likwidacji powierzchni eterni-
towych musi wypełniać odpo-
wiednie druki - co roku lub raz 
na pięć lat, w zależności od 
tego, w jakim stanie jest dach. 

Na terenie gminy jest jeszcze pięć 
przystanków autobusowych, 
które mają metalowe konstruk-
cje. Pozostałe sukcesywnie wymie-
niano na plastikowe. Te metalowe 
wymagały odnowienia. Malarze 
Urzędu przemalowali dwa przy-

Sołtys Miąskowa Maria Dekarz pokazuje nam Salę Wiejską po remon-
cie. W ubiegłym roku pękła rura w mieszkaniu nad salą i całe pomiesz-
czenie zostało zalane. Teraz przeprowadzono w nim remont, więc będzie 
można znowu urządzać tu spotkania i imprezy. Sala ma nowy, podwie-
szany sufit. Wymalowano też ściany. Prace remontowe przeprowadziła 
ekipa Urzędu. 

Wywozimy 
niepotrzebny sprzęt 
Mieszkańcy kilku wsi zwrócili się do Urzędu z pytaniem, czy i kiedy w gminie będzie się wywozić wielko-
gabarytowe odpady. Mają w domu stare lodówki, jakieś odbiorniki radiowe, telewizory i tak dalej i chcie-
liby się ich pozbyć, a nie mogą wrzucić do kontenerów, czy zawieźć na śmietnisko. Dlatego pytają, co z 
tym sprzętem zrobić? 
   Wyjaśniamy więc, że w kwietniu 
ubiegłego roku radni przyjęli 
“Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Osiecz-
na”. Zaczął on obowiązywać od lipca 
2006 roku. W tej uchwale dokładnie 
określa się obowiązki mieszkańców, 
dotyczące utrzymania czystości, ale 
także podaje wszystkie informacje o 
pojemnikach na odpady, częstotliwo-
ści ich opróżniania, o segregacji 
śmieci i tak dalej. Między innymi 
mówi się w niej o wywozie odpadów 
wielkogabarytowych i niebezpiecz-
nych. A takimi są stare lodówki, 
telewizory, pralki. 
   W naszej gminie odbiorem wszel-
kich odpadów zajmuje się w 90 pro-
centach Miejski Zakład Oczyszczania 
z Leszna. Z tą firmą mieszkańcy 
podpisują indywidualne umowy. I 
właśnie MZO wywiezie również 
odpady wielkogabarytowe. Nie bę-
dzie jednak robić tego na indywidual-
ne  zapotrzebowanie. W regulaminie, 
o którym wspominamy wyżej, jest 
powiedziane, że podmiot uprawniony 
do odbioru śmieci dwa razy w roku 
wywiezie też duże gabarytowo odpa-

dy. Ale mają to być odpady niebez-
pieczne, a więc również sprzęt AGD i 
telewizyjny. 
   O tym, kiedy taka akcja w gminie 
się odbędzie, decyduje burmistrz. 
Wydaje on w tej sprawie obwieszcze-
nie i podaje je do publicznej wiado-
mości. Wyznacza też miejsca, do 
których trzeba samemu dowieźć 
niepotrzebny sprzęt.  
   Dziś informujemy, że wkrótce 
burmistrz ogłosi termin i miejsca 
składowania wielkogabarytowe-
go sprzętu. Na pewno wywóz 

odbędzie się w jedną z sobót, a 
MZO przejedzie przez całą gmi-
nę. Warto więc już teraz przej-
rzeć swoje komórki i skrytki i 
wybrać przedmioty do wywiezie-
nia. Za zabranie sprzętu AGD i 
radiowo - telewizyjnego miesz-
kańcy nie zapłacą. Wszystkie 
inne duże śmieci można wywozić 
na indywidualne zamówienia i 
oczywiście odpłatnie. 
   Obwieszczenie burmistrza sołtysi 
rozwieszą w Osiecznej i we wszyst-
kich wsiach gminy. 

W czwartek, 11 października, od-
była się kolejna sesja Rady Miej-
skiej. Jednym z ważniejszych jej 
punktów było przyjęcie “Programu 
współpracy gminy Osieczna z orga-
nizacjami pozarządowymi”.     Takie organizacje skupiają ludzi 
mających wspólne pasje, zaintereso-
wania, ludzi wrażliwych i zaangażo-
wanych w rozwiązywanie lokalnych 
problemów. Powstają poza sektorem 
finansów publicznych i nie działają 
dla zysków. Właśnie z takimi organi-
zacjami samorząd zamierza ściślej 
współpracować.  
   Radni określili formy współpracy i 
zasady wzajemnych kontaktów. 
Między innymi samorząd będzie 
uczestniczyć w organizowanych 
przez pozarządowe organizacje im-
prezach sportowych i kulturalnych, w 
działaniach dotyczących ochrony 
środowiska, wypoczynku dzieci i 
młodzieży, a także pomocy społecz-
nej. Urząd Miasta i Gminy będzie 
mógł zlecać wykonanie niektórych 
zadań publicznych, wspomagać je 
informacyjnie i technicznie. Program 
przyjęto na rok 2008. 

Ważny 
program 

Odnowiono przystanki 
stanki we Frankowie oraz dwa na 
skrzyżowaniach: Kąkolewo-
Dobramyśl-Pawłowice i Grodzi-
sko-Łoniewo-Kąkolewo.  
   Wkrótce w Wolkowie na miejscu 
metalowego stanie przystanek z 
konstrukcji plastikowej. 

Pierwszoklasiści ze szkoły w Osiecznej uczestniczyli w spotkaniu z policjan-
tami z Komendy Miejskiej w Lesznie. Między innymi zobaczyli film edukacyj-
ny o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. W klasach odbyły się  poga-
danki, dzieci wyszły też z policjantami na pobliskie skrzyżowanie. Uczniowie 
zasypywali policjantów pytaniami. Na spotkaniu zasygnalizowano również 
problem bezpieczeństwa w domu, oraz  kontaktów z osobami obcymi. Na 
zakończenie każdy pierwszoklasista otrzymał odblaskową opaskę. 

Ogłaszaj się 
Przypominamy, że na łamach 
„Przeglądu” można zamieszczać 
reklamy firm, sklepów, zakładów 
pracy, a także życzenia, nekrologi i 
ogłoszenia drobne. Ceny ogłoszeń 
są naprawdę niskie. Na stronie 
czarno-białej 1cm2 ogłoszenia 
kosztuje 1 zł, a na stronie koloro-
wej - 1,50 zł. Za nekrolog zapłaci-
my tylko 20 złotych, a za życzenia 
- 10 zł. Słowo w ogłoszeniach 
drobnych kosztować będzie 1 zł.  
      Ogłoszenia wykupić można w 
Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna. 


