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Wywozimy 
du"y sprz#t

   Decyzja zapad!a. Na terenie 
gminy Osieczna zbiórka sprz"-
tu odb"dzie si" w sobot", 1 
grudnia. 

   A teraz bardzo wa#na informa-

cja. Otó# bezp!atnie Miejski Za-

k!ad Oczyszczania wywozi jedynie 

zu#yty sprz"t elektryczny i elektro-

niczny. Na miejsce zbiórki mo#na 

zatem przywie$% zu#yte lodówki, 

pralki, kuchenki, odkurzacze, #e-

lazka, telewizory, odbiorniki radio-

we, komputery, narz"dzia elek-

tryczne i narz"dzia do koszenia 

trawy. MZO zabierze równie# zu-

#yte $ród!a &wiat!a, a wi"c &wie-

tlówki liniowe i kompaktowe. 

   Wszystkie inne du!e odpady mo!na 
oczywi"cie wywie#$ ze swojej pose-
sji, ale trzeba to zleci$ MZO, no i 
zap%aci$, Cenniki s& do wgl&du w 
Zak%adzie Oczyszczania, a termin 
wywozu ka!dy uzgadnia indywidual-
nie. Je"li kto" chcia%by tego samego 
dnia, w którym jest gminna zbiórka, 
pozby$ si' innych odpadów z domu, 
mo!e tak& us%ug' zamówi$. 
   A oto wykaz miejsc zbiórki odpa-
dów wywo!onych bezp%atnie 1 grud-
nia:

Wracamy do tematu wywo#enia niepotrzebnego sprz"tu 
elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych. 
Pisali&my ostatnio, #e Miejski Zak!ad Oczyszczania organizuje 
dwa razy w roku wywóz takich odpadów. O tym, kiedy si" to 
dzieje i gdzie nale#y odpady dowie&%, decyduje burmistrz. Wydaje 
on odpowiednie obwieszczenie i informuje mieszka'ców o 
mo#liwo&ci skorzystania z wywózki. 

1. Dobramy&l - pobocze drogi przy posesji 

nr 3a (dom so%tysa).

2. Drzeczkowo  - przy posesji nr 19 (dom 

so%tysa).

3. Frankowo - przy "wietlicy wiejskiej.

4. Grodzisko - przy "wietlicy wiejskiej.

5. K(kolewo - przy "wietlicy wiejskiej.

6. K(ty - przy posesji nr 48 i 49 (przysta-

nek szkolny).

7. Kleszczewo  - przy "wietlicy wiejskiej 

(boisko do koszykówki).

8. )oniewo - utwardzony plac przed "wie-

tlica wiejsk&.

9. Mi(skowo - pobocze drogi przy posesji 

nr 13.

10. Osieczna  - Plac 600-Lecia (przy bu-

dynku Miejsko-Gminnego O"rodka Kultu-

ry) i na ulicy Leszczy(skiej (plac za przy-

stankiem autobusowym).

11. Popowo  Wonieskie  - obok remizy 

stra!ackiej (przy transformatorze).

12. *wierczyna  - plac przed ko"cio%em 

(przy drzewie).

13. Trzebania - przy "wietlicy wiejskiej.

14. Witos!aw - ko%o przystanku szkolnego 

(przed blokiem).

15. Wojnowice - utwardzony plac za "wie-

tlic& wiejsk&.

16. Wolkowo - pobocze drogi przy posesji 

nr 10 (dom so%tysa).

17. Ziemnice  - obok "wietlicy wiejskiej 

(przy transformatorze).

 Odpady nale#y dostarczy% na 

miejsca zbiórki do godz. 9.

Remiza stra!acka w Ziemnicach wraz z przylegaj"cym do niej sklepem jeszcze 
przed zim" zosta#a ocieplona. Na budynku za#o!ono p#yty styropianowe i 
po#o!ono na nie tynk. W przysz#ym roku budynek b$dzie prawdopodobnie 
odmalowany. 

Poznajmy swoje prawa
   Jedna z naszych czytelniczek 

pyta, ile tygodni przed wyznaczon( 
dat( &lubu trzeba z!o#y% dokumen-

ty w Urz"dzie Stanu Cywilnego? 

Czy okres oczekiwania mo#na 

skróci%?
   Otó! przepisy mówi&, !e narzecze-
ni powinni wybra$ si' do USC naj-
pó#niej miesi&c i jeden dzie( przed 
dat& planowanego "lubu. Je"li "lub 
odbywa$ si' ma w okresach "wi&-
tecznych, na przyk%ad w czasie Bo!e-
go Narodzenia, to zarezerwowanie 
tego terminu trzeba przewidzie$ du!o 
wcze"niej. Mo!e bowiem okaza$ si', 
!e na ów wymarzony dzie(, nie ma 
ju! wolnych terminów w Urz'dzie. 
Ale prawdopodobnie dotyczy to tyl-
ko wi'kszych miast, natomiast w 
gminach termin "lubu uzgodni$ mo!-
na bez przeszkód. Co si' natomiast 
tyczy skrócenia okresu oczekiwania 
na to szczególne wydarzenie, to 
oczywi"cie jest taka mo!liwo"$. Do-
tyczy jednak tylko wyj&tkowych 
przypadków, a do tych zalicza si' 
nag%y wyjazd, ci&!', chorob'. W ta-
kiej sytuacji narzeczeni musz& z%o!y$ 
w USC podanie o skrócenie ustawo-
wego terminu oczekiwania na "lub. 
Op%ata za przyj'cie podania wynosi 
39  z%otych. Decyzj' administracyjn& 

o pozytywnym za%atwieniu pro"by 
podejmie kierownik USC.
   Wielu klientów kupuj(c najró#-
niejsze towary otrzymuje umow", 
w której znale$% mo#na zapis: “wy-

ra#am zgod" na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych do celów 

marketingowych”. Czytelnicy pyta-

j(, czy takie sformu!owanie jest 

zgodne z prawem i czy musz( go-

dzi% si" na jego podpisanie. 
   Oczywi"cie, !e nie. Zamieszczenie 
owego zdania w umowie kupna- 
sprzeda!y jest swego rodzaju wymu-
szeniem i jako takie jest niedopusz-
czalne. Podpis pod zgod& na przetwa-
rzanie danych osobowych do celów 
marketingowych nie ma !adnego 
zwi&zku z nabyciem towarów. Przy 
kupnie jakichkolwiek przedmiotów 
swoje dane osobowe, czy adres poda-
jemy tylko wówczas gdy informuje-
my sprzedawc'  gdzie ma dowie#$ 
zakup lub gdy !&damy wystawienia 
faktury. Ale nie s& to dane przekazy-
wane do celów marketingowych. Je-
"li sprzedawca chce, aby"my zgod' 
na takie przetworzenie naszych da-
nych podali, musi przedstawi$ nam 
oddzielne o"wiadczenie, a my mamy 
prawo je podpisa$ lub nie.

    Otó! Europejskie Centrum Od-
szkodowa( prowadzi "Ogólnopolsk& 
Akcje Pomocy Osobom Poszkodo-
wanym w Wypadkach Drogowych". 
Ta akcja polega na udzielaniu porad 
dotycz&cych odszkodowa(. Okazuje 
si', !e nie wszyscy poszkodowani 
otrzymali pe%en zakres nale!nych 
wyp%at. Nie dostali na przyk%ad od-
szkodowania z ubezpieczenia OC 
sprawcy wypadku. A najcz'"ciej i 
takie odszkodowanie si' nale!y.
   Dlatego w%a"nie przedstawiciele  
Centrum udzielaj& porad poszkodo-
wanym w wypadkach. Pomagaj& 
ustali$, czy skrzywdzona osoba 
otrzyma%a wszystkie nale!ne pieni&-

To dobra wiadomo&% dla osób, które by!y poszkodowane w wypad-
kach drogowych. A wi"c dla kierowców, pasa#erów, rowerzystów, a 
tak#e pieszych.

Poradz$ bezp%atnie

dze. Je"li nie, radz& jak je odzyska$, 
do kogo zwróci$ si' o pomoc, komu 
powierzy$ prowadzenie sprawy. Wy-
ja"niaj& przy tym, !e w niektórych 
przypadkach odszkodowanie za utra-
t' zdrowia, czy mo!liwo"ci podj'cia 
pracy lub nawet kontynuowania hob-
by dotyczy$ mo!e wypadku do 20 lat 
wstecz.  
     A zatem warto zapyta$ fachow-
ców o szans' zdobycia nale!nych 
pieni'dzy. Tym bardziej, !e taka po-
rada jest bezp%atna. Wystarczy za-
dzwoni$ pod numer 065 525 61 23  i 
opowiedzie$ o swoim wypadku. 
Przedstawiciel Centrum wszystko 
szczegó%owo wyt%umaczy.

Zaplecze kuchenne %wietlicy wiejskiej w &oniewie zyska#o nowy wygl"d. 
Pracownicy Urz$du Miasta i Gminy odmalowali cz$%' kuchenn", teraz %ciana 
nad p#ytkami ma kolor !ó#ty, a pod sufitem s" kratki wentylacyjne. 
Zamontowanie wentylacji by#o bowiem równie! etapem prac remontowych. W 
pomieszczeniach gospodarczych przy kuchni uzupe#nione zosta#y 
„obluzowane” p#ytki.  


