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Przynie" 
i poka#

OFERUJE:

- zmian! opon letnich na
  zimowe
- wymian! oleju i filtrów
- geometri! kó"
- ustawianie #wiate"
- wymian! ko$cówek dr%&ków
- pompowanie azotem
- wulkanizacj! pasów 
  transmisyjnych
- kompleksow% napraw!
  ogumienia wszystkich typów
  pojazdów
- prostowanie felg Alu
- przechowywanie opon

   Ka&dy komitet wyborczy ma obo-
wi%zek usun%' w ci%gu miesi%ca nie-
aktualne ju& plakaty i ulotki. Mamy 
nadziej!, &e tak w"a#nie si! stanie, 
tym bardziej, &e za opó(nienia w 
sprz%taniu komitety b!d% musia"y 
zap"aci'. Ale przy tej okazji wraca 
znowu problem wykorzystywania 
przystanków autobusowych do ko-
munikowania si! z mieszka$cami za 
pomoc% kartek, plakacików, druko-
wanych zaprosze$. Otó& organizato-
rzy najró&niejszych imprez, a niekie-
dy w"a#ciciele zak"adów us"ugowych 
przylepiaj% do szyb i #cian przystan-
ków swoje og"oszenia. Bywa, &e na 
jednym przystanku jest ich kilka i 

szyba wygl%da jak s"up og"oszenio-
wy. Przede wszystkim jest brzydko, 
ale te& nieporz%dnie, bo niektóre 
kartki s% cz!#ciowo oderwane, inne 
walaj% si! po przystanku i wokó" nie-
go. Nieestetycznie wygl%daj% te& szy-
by, poklejone ta#m%, czasem pomaza-
ne klejem. 
   Ostatnio odnowiono w gminie 
wszystkie przystanki autobusowe. 
Wi!kszo#' przystanków jest wi!c ju&  
estetyczna i wygodna. Niestety i w 
jednych, i w drugich pojawiaj% si! 
plakaty i ulotki, a wraz z nimi zwy-
czajnie - ba"agan.
    Przypominamy wi!c, &e przystanki 
autobusowe s% w"asno#ci% gminy. 
Bez zgody Urz!du nikt nie ma prawa 
traktowa' ich jak powierzchni og"o-
szeniowych i umieszcza' na nich pla-
katów. Takie dzia"anie mo&na uzna' 
za za#miecanie miejsc publicznych. 
Bo w istocie jest to za#miecanie, któ-
re wcale nie podoba si! mieszka$-
com. Osoby, które korzystaj% z przy-
stanków chc% przecie& wchodzi' do 
miejsc "adnych i wygodnych.
   O to by  przystanki autobusowe 
by"y czyste zadba' musz% wszyscy. 
Mieszka$cy nie powinni za#mieca' 
ich i niszczy' a organizatorzy imprez 
nakleja' plakatów na szyby i kon-
strukcje. Tylko wtedy przystanki d"u-
&ej s"u&y' b!d% podró&nym. A dodaj-
my jeszcze, &e za nielegalne oplaka-
towanie przystanków mo&na ponie#' 
kar!.
  Wkrótce na przystankach poja-

wi! si" informacje mówi!ce o zaka-

zie naklejania ulotek.

Ten temat wraca jak bumerang, zw#aszcza po wydarzeniach, które 
wymagaj! wi"kszego ni$ zwykle oplakatowania miast i wsi. A 
w#a%nie sko&czy#a si" kampania wyborcza i ze s#upów, murów, 
p#otów, a tak$e przystanków autobusowych ci!gle jeszcze patrz! 
na nas kandydaci na parlamentarzystów.

   Miejsko-Gminny O#rodek Kultury 
w Osiecznej zach!ca wszystkich ko-
lekcjonerów, hobbystów i zbieraczy 
do pochwalenia si! swoj% kolekcj%.
   Mile widziani s% pasjonaci typo-
wych kolekcji znaczków, widokówek 
oraz mniej typowych - opakowa$ po 
czekoladach, pude"ek po zapa"kach i 
tym podobnych. Do nich dyrekcja 
O#rodka zwraca si! z apelem - nie 
chowajcie swoich skarbów w szufla-
dzie, poka&cie je innym!
   Zg"oszenia przyjmowane s% co-
dziennie w M-GOK w godzinach od 
15 do 20 oraz pod nr tel. 065-5350 
140. Informacji udziela pani Stanis"a-
wa Schulz. Mo&liwy jest równie& 
kontakt elektroniczny. 
  Adres: mgokosieczna@poczta.fm

   Lapidarium powsta"o z odnalezio-
nych nagrobków. Inicjatywy stworze-
nia go podj!"o si! Towarzystwo Zie-
mi Osieckiej. Kolejnym pomys"em 
cz"onków Towarzystwa jest odnowie-
nie kaplicy, która obecnie s"u&y za 
magazyn. W zamy#le  ma to by' 
„Kaplica trzech kultur” ze #cian% ka-
tolick%, ewangelick% i &ydowsk%. Ka-
pliczka mia"aby s"u&y' za punkt in-
formacji turystycznej, miejsce orga-
nizacji wystaw artystycznych. 

   Cz"onkowie Towarzystwa prosz% o 
pomoc osoby, które pami!taj% jak 
wygl%da"o zadaszenie kapliczki w 
latach mi!dzywojennych. Wszyscy, 
którzy maj% tak% wiedz! lub maj% 
fotografie, widokówki, czy obrazy 
proszeni s% o zg"oszenie si! osobi#cie 
w Urz!dzie Miasta i Gminy Osieczna 
pok. 9A lub pod nr tel. 065 5350 016 
dzia" promocja lub te& pod adresem 
mailowym przegladosiecki@osiecz-
na.pl.  Prosimy o podanie nazwiska i 
nr telefonu. 
   Warto wspomnie', &e jest ju& pro-
jekt polsko- i niemieckoj!zycznego 
napisu na tablicy informacyjnej lapi-
darium. Oto jego tre#':   
         
Cmentarz poewangelicki za#o$ony 

w XVIII w. Obecnie lapidarium.
   Na tym cmentarzu spocz!"o kilka poko-
le# mieszka#ców Osiecznej  wyznania 
ewangelickiego, którzy zwi$zali swe %ycie 
z naszym miastem, wspó"tworzyli jego hi-
stori!, a po &mierci  znale'li na nim  miej-
sce wiecznego spoczynku.
    Tu spoczywa m.in. &wiatowej s"awy sza-
chista  Tassilo von Heydebrand und der 
Lasa. Dramatyczne dzieje naszego kraju w 
ubieg"ym wieku nie oszcz!dzi"y równie% 
cmentarzy. W konsekwencji II wojny &wia-
towej wiele z nich straci"o swych gospoda-
rzy, ulegaj$c post!puj$cemu zniszczeniu. 
Podobny los spotka" cmentarz gminy 
ewangelickiej w Osiecznej.
 Towarzystwo Ziemi Osieckiej  kieruj$c si! 
uczuciem szacunku i ludzkiej solidarno&ci, 
zainicjowa"o ochron! pola cmentarnego, a 
zachowane nagrobki podda"o cz!&ciowej 
konserwacji tworz$c z nich lapidarium.

W symbolicznym wydarzeniu otwarcia lapidarium na terenie dawnego 

cmentarza ewangelickiego wzi"li udzia# uczestnicy odbywaj!cego si" w 

Kórniku II Mi"dzynarodowego Seminarium Historyków Szachów, 

uczniowie Szko#y Podstawowej z Osiecznej, burmistrz Stanis#aw Glapiak, 

wiceprezes Towarzystwa Ziemi Osieckiej Stanis#aw Lenartowicz i pastor 

Waldemar Gabry%. 

W ostatnich dniach wszyscy emeryci w gminie obchodzili Dni Seniora. 
S$ to zawsze bardzo uroczyste spotkania, w czasie których starsi 
mieszka#cy wspominaj$ wydarzenia z %ycia, dziel$ si! do&wiadczenia-
mi, planuj$ zamierzenia na najbli%sze miesi$ce. Z rado&ci$ te% ogl$da-
j$ programy artystyczne przygotowane przez m"odzie%. W K$kolewie 
uczniowie pokazali swój wyst!p dwukrotnie. A pomogli im w tym 
nauczyciele.

Aby przystanki
by$y czyste


