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(dokończenie ze str.1)
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 9,57 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 4,16 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego (gospodarcze) - 5,04
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
(letnistkowe) - 6,88 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej.3. Od budowli - 2% ich warto-ści określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy opodatkach i opłatach lokalnych.

Decyzją Rady zwalnia się od
podatku od nieruchomości budynki
i grunty zajęte na potrzeby kultury,
straży pożarnej, sportu, biblioteki i
gospodarki odpadami z wyjątkiem
części wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej.

Podatek od nieruchomości
mieszkańcy zobowiązani są zapła-
cić w czterech ratach - do połowy
marca, maja, września i listopada.

Opłaty targowe
1. Ustala się stawkę opłaty tar-

gowej od sprzedaży dziennie:
- 20, 00 zł
- w czasie Dni Osiecznej i Od-

pustu Porcjunkuli w Klasztorze
Franciszkanów - 60,00 zł

2. Za sprzedaż płodów rolnych
z tzw. "wolnej ręki" przez osoby
nieprowadzące działalności gos-
podarczej opłata wynosi 6,00 zł
dziennie. Ustalona opłata pobie-
rana jest w drodze inkasa w dniu
dokonywania sprzedaży.
Podatek od środków trans-portowych.

Dotyczy właścicieli samocho-
dów ciężarowych, ciągników, przy-
czep i naczep oraz autobusów. Ze
szczegółową tabelą tych opłat
można zapoznać się w siedzibie
Urzędu lub na stronie internetowej
Urzędu. Podatek od środków
transportowych płatny jest w
dwóch ratach, w terminie do 15 lu-
tego i do 15 września. Należy go
uiścić bez wezwania w Banku
Spółdzielczym w Poniecu, Oddział
w Osiecznej na konto bankowe
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, nr 51 8682 0004 2600 02732000 0010.

Pod tym hasłem realizowany
jest projekt skierowany do dzieci i
młodzieży oraz ich rodziców. Cho-
dzi w nim o przekonanie wszyst-
kich do racjonalnego odżywiania,
aktywności fizycznej, a co za tym
idzie do uniknięcia otyłości, nad-
wagi i chorób dietozależnych.
Nasza redakcja przyłączyła się do
wspierania projektu i przekazywa-
nia informacji dotyczących tych za-
gadnień.Dziś odpowiedź na pytanie:Czym jest piramida zdrowegożywienia?

Produkty przedstawione w
piramidzie żywienia dostar-
czają organizmowi wszyst-
kich niezbędnych dla
zdrowia składników.

Nie istnieje produkt
spożywczy, który zawie-
rałby wszystkie nie-
zbędne składniki
odżywcze w odpo-
wiednich, potrzeb-
nych dla
organizmu ilo-
ściach. Tylko
wykorzystanie
wielu różnych

produktów, pozwala na zbilanso-
wanie diety.

Zasada piramidy zdrowego ży-
wienia jest prosta. U jej podstawy
znajduje się aktywność fizyczna.
Następne elementy piramidy two-
rzą produkty żywnościowe podzie-
lone na grupy. Każda z nich wnosi
wyjątkowy wkład w codzienną
dietę. Najważniejszą grupę stano-
wią środki spożywcze usytuowane
w dolnej części piramidy. Powinny
one występować w diecie najczę-
ściej i w największej ilości. Im
bliżej wierzchołka, tym mniej
produktów z danej grupy na-
leży spożywać. Zbilanso-
wana, różnorodna dieta
daje zdrowie, energię i
dobre samopoczucie. Za-
pewniając dziecku kom-
pletny zestaw
potrzebnych jego or-
ganizmowi składni-
ków z każdej grupy
żywieniowej mo-
żemy mieć pew-
ność, że będzie
się prawidłowo
rozwijać i
rosnąć.

Wiary, która przenosi góry;Nadziei, bez której ciężko przeżyć;Miłości, dzięki której świat może być piękniejszy.
Niech te święta Bożego Narodzenia
natchną Was radością i pełnią życia.

życzyAPTEKA "Św. Pawła"

W Szkole w Osiecznej rozpo-
częły się bezpłatne lekcje gry w
Zośkę. Prowadzi je osiągający
świetne wyniki w tej grze Mate-
usz Janicki ze Świerczyny. Spot-
kania odbywają się w każdy
czwartek o godzinie 14. 30 w
salce korekcyjnej. Wszystkich
chętnych serdecznie zapra-
szamy. Tymczasem na pierw-
szym spotkaniu zjawiły się dwie
osoby – Maciej i Mikołaj. Uczyli
się podstawowych tricków, ale
poznali też i te bardziej skompli-
kowane. Okazało się,że gra w
Zośkę jest wciągającym spor-
tem.

W minionym roku szkolnym w
konkursie udział wzięły szkoły, a
przedszkola za ich przykładem rów-
nież zorganizowały zbiórkę baterii,
za co otrzymały wyróżnienia. Przed-
stawinie pt. "Wysypisko śmieci" o
treści ekologicznej przygotowali
uczniowie szkoły w Kąkolewie. Na-
grody i dyplomy wręczył Burmistrz
Stanisław Glapiak, w uroczystości
podsumowania konkursu uczestni-
czyła również Grażyna Doma-
chowska – pracownica Miejskiego
Zakładu Oczyszczania w Lesznie.

I miejsce z wynikiem 226 kg ze-

Uświadomieniekologicznie
Zakończyła się piąta edycja konkursu „Bądź przyjacielemśrodowiska” w kategorii zbiórka zużytych baterii i akumula-torów małogabarytowych.

branych baterii – co w przeliczeniu
na jednego ucznia wynosi 0, 90763
kg zajęła Szkoła Podstawowa wKą-
kolewie.

II miejsce z wynikiem 71,5 kg ze-
branych baterii czyli 0,74479 na jed-
nego ucznia zajęła Szkoła
Podstawowa w Świerczynie

III miejsce po zebraniu 249,4 kg
– czyli 0,57731 kg w przeliczeniu na
jednego ucznia zajął Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjumw

Osiecznej.
Do akcji poza

konkursem włą-
czyły się dwa
przedszkola. Oba
zostały wyróżnione
i otrzymały na-
grody. Przedszko-
laki w Drzeczkowie
zebrały 34,5 kg ba-
terii, a dzieci z
Przedszkola w Ką-
kolewie zebrały
58,1 kg baterii i
akumulatorów.


