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5 lat od reaktywacji

Serdeczne życzenia
wielu radosnych doznań

z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Święta i wigilijny wieczór

jak i cały nadchodzący Nowy Rok
upłyną w szczęściu i radości.

wszystkim mieszkańcom Gminy Osieczna
życzą

Burmistrz Miasta i Gminy
Stanisław Glapiak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Lewicki

Uprzejmie informujemy, że
w Wigilię Bożego Narodzenia -
24 grudnia Urząd Miasta i Gminy
w Osiecznej będzie nieczynny.

Burmistrz Stanisław Glapiak
przyznał nagrodę trzem zasłużo-
nym członkom zespołu: Bogda-
nowi Janowiczowi - prezesowi,
Marianowi Majchrzakowi – wice-
prezesowi oraz Stanisławowi Tę-
giemu – członkowi Komisji
Rewizyjnej. Wszyscy trzej z ze-
społem sercem i duszą związani
są od wielu lat. Bowiem choć to
dopiero pierwsze „okrągłe lecie”
zespół z Kąkolewa ma już dużo
znaczniejszą historię. Grupa ta-
neczno-muzyczna w Kąkolewie
została założona już w 1946 roku
z inicjatywy Jana Piaszczyńskiego
i Anieli Górczak. Już wtedy Zespół
stworzył obrzęd ludowy zwany
„Oczepinami kąkolewskimi” – do

dziś jest to ich sztandarowe wido-
wisko taneczno-muzyczne często
prezentowane na weselach. Przed
laty tancerze z Kąkolewa występo-
wali na akademiach, dożynkach.
Działalność została zawieszona w
1981 roku i reaktywowana po 23
latach. Dziś Zespół cieszy się dużą
popularnością zarówno wśród wi-
dzów – będąc częścią programu
artystycznego gminnych oraz pry-
watnych imprez, jak i wśród tance-
rzy, którzy coraz liczniej
przybywają do Zespołu zasilając
jego skład.

Dziś do lokalnego Zespołu na
próby przychodzą już dzieci i
wnuki pierwszych jego członków.

Jubileusz 5. lat istnienia świętował Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca Kąkolewo. Były więc pokazowe występy i tańce, gra-
tulacje i życzenia.

Podatek rolny
Jak zawsze podatek rolny usta-

lany jest według oficjalnej ceny
skupu żyta. W tym roku obwiesz-
czenie określa, że cena ta wynosi
34,10 zł za kwintal. Aby obliczyć
podatek rolny, cenę skupu za kwin-
tal żyta mnoży się razy 2,5. A
zatem podatek rolny od hektara
przeliczeniowego na rok 2010 wy-
niesie 85,25 zł. Można go zapłacić
maksymalnie w czterech ratach.
Termin pierwszej raty mija 15
marca.

Podatek od nieruchomości
W tej kategorii podatków

uchwalono kilka stawek. I tak:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem

PODATKI 2010
Wiadomo już jakie będą przyszłoroczne podatki. Samorzą-
dowcy podjęli tę decyzję na październikowej sesji Rady.

działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,71 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne - 4,04 zł od 1
ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenia odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,18 zł od 1m2 po-
wierzchni.
2. Od budynków lub ich czę-

ści:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od

1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od
budunków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,41
zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie
(dokończenie na str.2)

W tym roku na ulicach
miasta rozbłysło nowe
oświetlenie świąteczne.
Nowe świecące ozdoby
kosztowały 20 tys. zł i z
pewnością będą służyć
jeszcze przez kilka świą-
tecznych sezonów. Niech
umilą świąteczny czas
wszystkim mieszkańcom
gminy.

UWAGA: Informujemy, że gazyfikacja Kąkolewa zakończy się w czer-
wcu 2011 roku. Obecnie inwestor rozstrzyga kwestie formalne prac.


