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Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe 
ogólnokrajowe formularze informacji i deklara-
cji podatkowych (informacje o gruntach, infor-
macje o nieruchomościach i obiektach budow-
lanych, informacje o lasach oraz deklaracje na 
podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Nowe 
formularze (składane w wersji papierowej i elek-
tronicznej) będą miały zastosowanie do infor-
macji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, 
z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 
1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać 
wszystkich złożonych już przez podatników for-
mularzy.  Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie 
powszechna możliwość (a więc dla wszystkich po-
datników) składania za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej informacji i deklaracji na po-
datek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy 
(papierowa czy elektroniczna) złożenia tych do-
kumentów należeć będzie do podatników. Ustawa 
daje ministrowi właściwemu do spraw � nansów pu-
blicznych kompetencje do określenia, w stosownym 
rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji 

Na stronie nowego przewoźnika transportu zbiorowego � rmy GTVBus na terenie 
naszego powiatu dostępne są tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy autobusów, 
obowiązującymi od 1 lipca: http://gliwice.gtvbus.pl/?page=kedzierzyn_kozle

Zachęcamy również do po-
lubienia pro� lu � rmy na FB: 
www.facebook.com/komuni-
kacja.lokalna.gtvbus oraz do 
korzystania z usługi TELE – 
GTV– BUS obejmującą prze-
wozy okazjonalne realizowa-
ne od dnia 1 lipca 2019 roku 
w dni robocze po godzinie 18.

NOWE WZORY INFORMACJI
I DEKLARACJI PODATKOWYCH
OD 1 LIPCA 2019 R.

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI
PODATKOWYCH OD 1 LIPCA 2019 R.

 TRANSPORT PUBLICZNY

 Harmonogram wywozu odpadów

i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu 
elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i in-
formacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

23 czerwca dziesięcioro przedstawicieli Dziecięcej Drużyny Po-
żarniczej reprezentowało Polską Cerekiew na I Międzynarodowej 
II Ogólnopolskiej Olimpiadzie DDP w Wieruszowie.

Konkurencjami były: musztra, sztafeta, ćwiczenie bojowe na 
mokro oraz z sikawką. W Olimpiadzie brało udział 40 drużyn, 
w tym dwie z Czech. Pogoda dopisała, organizatorzy przygotowali 
dla uczestników bardzo dużo atrakcji. Czekając na swoją kolej jak 
i już po przebiegnięciu młodzi  strażacy korzystali z wszystkich 
dostępnych przyjemności. Pod naszym namiotem można było 
dostać watę cukrową. Na Olimpiadzie pojawił się również mistrz 
olimpijski w łyżwiarstwie szybkim a prywatnie zawodowy strażak 
Zbigniew Bródka. Można było zadać mu pytanie, na które z chęcią 
odpowiadał, zdobyć autograf jak również zrobić sobie zdjęcie.

Kiedy wszystkie drużyny skończyły starty przyszedł czas na 
werdykt. Organizatorzy postanowili nagrodzić wszystkich małych 
strażaków najwyższym miejscem na podium. Dzieci otrzymały 
piękne medale, certy� katy udziału, worki z upominkami, sło-
dycze i maskot-
kę. Korzystając 
z okazji chcemy 
bardzo serdecz-
nie podziękować 
Panu Wójtowi za 
wsparcie w po-
staci s� nansowa-
nia naszego prze-
jazdu.

Opiekun DDP
Katarzyna Piegsa

I MIĘDZYNARODOWA
II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA DDP
W WIERUSZOWIE

cd. ze str. 1



FLORIAN 07/2019

2 3
FLORIAN 07/2019

Wraz z rozpoczęciem wakacji odbyła 
się już po raz kolejny organizowana przez 
TSKN na Śląsku Opolskim „Noc bajkowa 
braci Grimm”. Brało w niej udział 15 dzieci 
w wieku do 6 do 10 lat. W tym roku dzieci 
nocowały w szkole we Wroninie. Tematem 
przewodnim zajęć prowadzonych w języku 
niemieckim była bajka „Muzykanci z Bre-
my”, która obchodzi dwusetną rocznicę po-
wstania. Dzieci pod okiem nauczycielek 
języka niemieckiego, pani Soni Weleda-Si-

W lipcu w Miejscu Odrzańskim zamieszkali mali stra-
żacy. OSP Miejsce Odrzańskie dzięki pomocy z Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Opolskiego zorganizowało dwa obozy dla członków dzie-
cięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W dniach 2-3 lipca odbył się obóz dla dzieci do lat 10, 
była nauka pierwszej pomocy, piesza wycieczka po okolicy, 
gry i zabawy, dyskoteka, ognisko i trochę nauki. W dniach 
4-13 lipca odbył się obóz na którym nasi młodzi straża-
cy uczyli się jak zostać dowódcą drużyny. Program obozu 
był bardzo ciekawy i pełen atrakcji. Młodzież uczyła się 
musztry, pierwszej pomocy, poznała wiele pożarniczych 
ciekawostek, odwiedziła Komendę Wojewódzką w Opolu, 
edukacyjną salę ognik. Młodzi strażacy zwiedzili również 
w zoo oraz parku trampolin. Nasza jednostka zaprezento-
wała pokaz sprzętu ratownictwa technicznego. Uczestnicy 
obozu mieli możliwość przejazdu łodzią ratunkową, którą 
miejscowa jednostka posiada na wyposażeniu. Były piesze 
wycieczki, dyskoteki, wieczory � lmowe, poranne ćwiczenia 
i nocne alarmy.

Na zakończenie rodzice mogli podziwiać apel w wy-
konaniu młodych strażaków. Był perfekcyjny. Uczestnicy 
włożyli wiele pracy. Uczestnikom bardzo podobało się na 
obozie, nie chcieli wracać do domów, miejmy nadzieję że 
to nie ostatki taki obóz.

Opiekun DDP -  Katarzyna Piegsa

PREZES
KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
dr Aleksandra�Hadzik

rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają

w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku

mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach

rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie

upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują

maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym

okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach

wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad

ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną

ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy

i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni

sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy

maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających

do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części

maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd.

Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie

ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn.

Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie

ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też

o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do

zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy

i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej

pracy.

Warszawa,�dnia�������lipca�2019�r.

Apel�do�rolników�o�zachowanie�zasad�bezpieczeństwa��podczas żniw

WAKACYJNE ZABAWY
W LIPCU

tek, Moniki Walczyk i Krystyny Golasz 
bawiły się tematem bajki, obejrzały przy 
pomocy teatrzyku kamishibai przedsta-
wienie teatralne, malowały farbami wy-
konane z drewna główne postaci bajki: 
osła, psa, kota i koguta. Zajęcia poświę-
cone były również tematowi „Przyjaźń” 
(Freundschaft), przy okazji którego dzie-
ci dowiedziały się co znaczy skrót DFK 
– Deutscher Freundschaftskreis. Późnym 
wieczorem przybyły na spotkanie tajem-

nicze postaci z bajki – animatorki 
przebrane za koguta i psa, które ra-
zem z dziećmi bawiły się i tańczyły.

Punktem kulminacyjnym było 
wspólne kładzenie się do snu i oglą-
danie bajek Braci Grimm.

Na zakończenie wszyscy obdaro-
wani zostali pamiątkowymi dyplo-
mami, książkami z bajką „Bremer 

NOC BAJKOWA BRACI GRIMM

Stadtmusikanten”, pamiątkowymi pojemnikami 
na przybory szkolne i kolorowymi mazakami.

O stronę kulinarną zatroszczyły się chętne 
mamy, które przygotowały swoim pociechom 
pyszną kolację, śniadanie, przekąski i ciasto.

Projekt zorganizowany i s� nansowany został 
przez TSKN na Śląsku Opolskim, VDG, Bun-
desministerium des Innern für Bau und Heimat 
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji.

    S. Weleda-Sitek

MŁODZI STRAŻACY ZAMIESZKALI W MIEJSCU ODRZAŃSKIM


