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Tak ma wyglądać budynek szkoły po zakończeniu robót budowlanych.

gla, azotu, dwutlenek siarki.  Z długofalowych efektów
skorzystają, zatem nie tylko
nauczyciele i uczniowie, ale
także wszyscy mieszkańcy.
I n w e s t yc j a b ę d z i e m i a ła także pozytywny wpływ
na środowisko, m.in. przez
zastosowanie odnawialnych
źródeł energii. Na dachu szko-

ły zostanie zamontowanych
15 kolektorów słonecznych.
Będą one wspomagać system
ogrzewania ciepłej wody.
Budynek otyńskiej szkoły powstał w 1975 roku. Od
tego czasu poważniejszy remont, jaki przeprowadzono
w szkole, to wymiana okien
na plastikowe w salach, zmia-

na kotła c.o. W czasie srogiej
zimy w pomieszczeniach ciężko było utrzymać odpowiednią
temperaturę. W złym stanie
jest też instalacja centralnego
ogrzewania i sieć wodociągowa.
Rafał Stasiński

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Jeszcze w tym roku zmieni się siedziba Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu

GOPS w ratuszu
Do tej pory Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej mieścił
się w siedzibie ośrodka kultury przy ul. Chrobrego. – Od
dawna planowaliśmy przeniesienie pomocy społecznej do
wolnych pomieszczeń w ratuszu, w których dawniej mieścił

się posterunek policji. Dzięki
temu klienci GOPS-u będą mogli załatwić wiele spraw w jednym miejscu – mówi Teresa
Kaczmarek, Wójt Gminy Otyń.
Wkrótce zostanie ogłoszony
przetarg na remont.
Opr. red.

Urząd Gminy na facebooku
Urząd Gminy dołączył do
portalu społecznościowego facebook. Na profilu ratusza są
publikowane aktualne informacje o działaniach gminy,
szkół, bibliotek i organizacji
pozarządowych.
Serdecznie

zapraszamy do odwiedzenia
i polubienia naszego konta,
które znajduje się pod adresem :
https://www.facebook.com/
urzadgminyotyn
Opr.red.

Będzie jaśniej
Otyński ratusz zmodernizował oświetlenie uliczne na
terenie wszystkich miejscowości. - Przebudowa systemu
polegała na wymianie starych
opraw na istniejących słupach
na oprawy energooszczędne.
Stare lampy na latarniach zużywały dużo energii i dawały
niezbyt dobrej jakości światło – mówi Teresa Kaczmarek,
Wójt Gminy Otyń.
Dzięki modernizacji zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej. Poprawiła się także
jakość oświetlenia ulic i bezpieczeństwo
mieszkańców.
Przy okazji tej inwestycji zamontowano 100 nowych punktów świetlnych.
Opr.red.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom Gminy
Otyń składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia.
Niech te wyjątkowe chwile spędzone w gronie bliskich będą dla
Państwa czasem radości, a także refleksji nad tajemnicą życia
ludzkiego.
Teresa Kaczmarek,
Wójt Gminy Otyń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Otyń

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom Gminy Otyń składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości, miłych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz nadziei w życiu i wiary w dobro. Niech tegoroczne
Święta Wielkanocne staną się dla nas wszystkich okazją do pojednania i okazywania sobie
miłości i szacunku.
Sławomir Michalski,
Przewodniczący Rady Gminy Otyń
Justyna Sawicka,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Otyń
Jerzy Dembski,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Otyń
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Podczas sesji 31 marca br. radni przegłosowali zmiany w budżecie,
wieloletniej prognozie finansowej. Podjęli również uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa

XXXVII Sesja Rady Gminy

Po zmianach budżetu docho- wynieść 22 mln 72 tys. złotych, Oprócz tego radni zdecydowady Gminy Otyń w 2014 r. mają a wydatki 20 mln 741 tys. zł.
li o wyodrębnieniu w budżecie
środków na fundusz sołecki oraz
zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Rada Gmina
podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia do
Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem
o kontrolę konstytucyjności
prawa. „Ustawy
przyjmowane
przez parlament
narzucają na
jednostki samorządu terytorialnego nowe obowiązki i zadania
nie przekazując
jednocześnie
środków finansow ych na ich
re al i za c ję. Po woduje to coraz
trudniejszą sytuację finansową
przy jednoczesnym narzucaniu
ograniczeń ustawowych dotyczących możliwości
zadłużania się
na finansowanie
i nwe s t yc j i k o niecznych dla poprawy poziomu
życia mieszkańców” – czytamy
w uzasadnieniu
uchwały.
R a d n i
uchwalili także
program opieki
nad z wierzętami bezdomnymi
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oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Otyń. Zgodnie z uchwałą bezdomne zwierzęta (w szczególności agresywne, chore, ranne,
należące do ras uznawanych za
groźne) będą odławiane przez
pracowników schroniska w Zielonej Górze w ramach zawartej
umowy. Ponadto w celu ograniczenia przyrostu populacji
bezdomnych psów posiadacze
zwierząt będą zachęcani do ich
elektronicznego znakowania
i sterylizacji.
W związku ze zbliżającymi się
wyborami samorządowymi
radni przyjęli również uchwałę
w sprawie zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Do obwodu
głosowania nr 1 dodano ulice
Jaśminową, Ks. Władysława Szeremeta, Magnolii, Morelową,
Truskawkową, a do obwodu nr
2 ul. Strumykową.
Oprócz tego rada prz yjęła
uchwały m.in. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól oraz
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modrzyca.
Opr.red.
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W środę 26 lutego br. odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące strategii
rozwoju gminy Otyń na lata 2014-2025, w których uczestniczyli radni,
kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownictwo urzędu

Rozmawiali o wizji rozwoju gminy
Strategia jest przygotowywana
przez ekspertów z Agencji Rozwoju

Aglomeracji Wrocławskiej w ramach
unijnego projektu „Nowa jakość za-

rządzania w partnerstwie 6 JST”. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali
o mocnych i słabych stronach gminy,
a także o pojawiających się szansach
i zagrożeniach. Wstępnie ustalono także misję i wizję gminy. Zastanawiano
się nad tym, na co samorząd powinien
położyć szczególny nacisk w realizacji
inwestycji w okresie programowania
Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Wkrótce strategia zostanie poddana pod konsultacje społeczne. Każdy
z mieszkańców będzie mógł wnieść
swoje uwagi.
Warsztaty prowadził Dariusz Ostrowski, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
Opr.red.

Dobra wiadomość dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Św. Wawrzyńca. Kościół w Ługach może otrzymać pięćdziesiąt tysięcy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na remont elewacji

Kościół odzyska dawny blask
Pięćdziesiąt tysięcy złotych
dofinansowania w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich może otrzymać
projekt złożony przez Parafię
Rzymsko-Katolicką p.w. Św.

Wawrzyńca.
Przedsięwzięcie
polega na remoncie elewacji
(ściana główna prezbiterium)
oraz elewacji zakrystii kościoła
w Ługach pochodzącego z XIV
wieku. Obiekt jest wpisany do

Kościół w Ługach to jeden z najcenniejszych zabytków na terenie gminy

rejestru zabytków. Przewiduje się m.in. zbicie tynków zewnętrznych, dezynfekcję lica
ścian, przygotowanie starego
podłoża poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, wykonanie podkładu na ścianach a następnie tynków szlachetnych,
spoinowanie murów z kamienia
i sklepień z cegły. Na końcu całość zostanie pomalowana.
Dzięki przeprowadzonemu remontowi obiekt odzyska dawny
blask. Poprawi się jego wizualna
estetyka. Ściana prezbiterium
zostanie zabezpieczona przed
postępującą degradacją na kolejne kilkadziesiąt lat.
Warto dodać, że projekt remontu kościoła powstał przy
współpracy Parafii z Urzędem Gminy Otyń, który udzielił wsparcia merytorycznego
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
Opr.red.
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Dobry urzędnik to profesjonalista w swojej dziedzinie, który ciągle podwyższa
swoje umiejętności. Właśnie dlatego Urząd Gminy razem z innymi samorządami realizuje projekt „Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST” finansowany ze środków Unii Europejskiej

Urzędnicy podwyższają kwalifikacje
„Nowa jakość zarządzania
w partnerstwie 6 JST” to projekt realizowany od dwóch lat
przez Gminę Otyń wspólnie
z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz pię-

Projekt jest finansowany
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013, Poddziałanie 5.2.1

W ramach projektu odbywają się studia podyplomowe dla urzędników m.in.
z zakresu zarządzania kadrami, zagospodarowania
przestrzennego, zamówień

Uczestnicy projektu podczas jednego z forów wymiany doświadczeń.

cioma samorządami z Dolnego Śląska. Wartość całkowita
przedsięwzięcia to dwa miliony złotych. Aż 200 tysięcy
złotych przeznaczone jest dla
Urzędu Gminy w Otyniu.

Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej. Projekt otrzymał podczas
oceny w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wysoką
punktację.

publicznych, gospodark i
nieruchomościami. Zorganizowane zostały szkolenia
z obsługi elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej, profesjonalnej
obsługi klienta, kodeksu po-

stępowania administracyjnego i wielu innych ważnych
dziedzin dla pracy ratusza.
Pracownicy Urzędu Gminy
Otyń spotykają się również
regularnie na forach wymiany
doświadczeń, gdzie dyskutują z ekspertami o problemach
samorządów.
Celem projektu jest podniesienie sprawności i jakości
świadczonych usług publicznych poprzez profesjonalizację procesów zarządzania
i obsługi klienta oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji
pracowników w kluczowych
obszarach. Realizacja projektu zakończy się w 2014 roku.
- Urzędnicy na bieżąco podwyższają swoje umiejętności
i kwalifikacje. Nie na wszystkie potrzeby szkoleniowe wystarcza środków własnych.
Dlatego dwa lata temu postanowiliśmy złożyć wniosek
wspólnie z Agencją Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej do
ministerstwa. Część urzędników ukończyła już szkolenia,
kursy i studia podyplomowe.
Jestem przekonana, że przyczyni się to do zwiększenia
efektywności naszej pracy
i poprawy obsługi mieszkańców w urzędzie – mówi Teresa
Kaczmarek, Wójt Gminy Otyń.
Opr.red.

Wernisaż w centrum
W niedzielę 2 marca w Gminnym Centrum
Kultury w Otyniu przy ul.
Chrobrego 18 odbył
się wernisaż wystawy
fotografii Adama Szewczykowskiego pt. „Pejzaż polski. W imprezie
uczestniczyło blisko sto
osób.
A.Szewczykowski to
jeden z najbardziej znanych fotografików w regionie nowosolskim.
Autor licznych wystaw
i wernisaży. Fotografią
pasjonuje się ponad
trzydzieści lat. Główne
kierunki artystycznej
działalności to pejzaż

i portret. Prace wykonuje
w tradycyjnej biało-czarnej
technice. Posługuje się róż-

nymi aparatami od dużych
atelierowych (z których wykonuje kopie stykowe) do

średniego i małego obrazka. Brał udział w licznych
wystawach i konkursach
fotograficznych, często
zdobywając główne nagordy. Autor albumów
autorskich i zbiorowych,
licznych kalendarzy i folderów.
Do jego ważniejszych
osiągnięć należy Złoty
Medal Fotoklubu Rzeczypospolitej, Grand Prix XIII
Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej 2003,
Nagroda Generalnego
Konserwatora Zabytków
Zamość 2000.
Opr.red.
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Za pomocą strony internetowej możesz sprawdzić położenie, numer nieruchomości, a także jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie on-line
Od kwietnia tego roku Urząd Gminy
Otyń uruchomił System Informacji Przestrzennej. To tak naprawdę

wierzchnie nieruchomości, dane
na temat obszarów chronionych.
Znajdziemy tam również plany zago-

System nie tylko ułatwia pracę
urzędnikom z otyńskiego ratusza,
ale także znacznie usprawnia ob-

Aby sprawdzić jak działa System Informacji Przestrzennej wystarczy wejść na stronę http://otyn.e-mapa.net/

darmowa aplikacja dostępna on-line (http://otyn.e-mapa.net/) dla
wszystkich mieszkańców i osób zainteresowanych zagospodarowaniem
przestrzennym i budownictwem.
Zawiera bazę adresów, usytuowanie budynków, ulic, numery i po-

spodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Nie wychodząc z domu możemy
zdobyć wiele cennych informacji,
po które wcześniej trzeba było fatygować się do urzędu.

sługę klientów, w tym wydawanie
zaświadczeń.
Obecnie system jest testowany
i na bieżąco aktualizowany. Mieszkańcy mogą poprzez internet zgłosić
ewentualne błędy.
Opr.red.

Robisz remont? Masz niepotrzebne śmieci, opony, czy gruz? Zawieź je do
PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Starą oponę i szafę zawieź do PSZOK-u
PSZOK mieści przy ul. Polnej w Nowej Soli, około 100
metrów za miejską oczyszczalną ścieków. Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 18.00
oraz w sobotę w godz. 9.00 - 14.00
Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr telefonu. 693
000 334. W trakcie wizyty w punkcie należy przedstawić
dowód wniesienia opłaty za śmieci. W PSZOK-u przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: gruz
(do 250 kg na mieszkańca rocznie), makulatura, plastykowe
butelki po napojach, pojemniki i butelki po kosmetykach,
chemii gospodarczej, środkach czystości, folie, opakowania
wielomateriałowe (kartony po napojach, jogurtach itp.),
opakowania piankowe, styropianowe, zużyte baterie i akumulatory, przepracowane oleje i smary, opakowania po

olejach, smarach, płynach chłodniczych, środkach ochrony
roślin, tonery i tusze, nośniki danych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady drzewne i liściaste (trawa,
liście gałęzie, drewno), odpady kuchenne (suchy chleb,
resztki i przeterminowane produkty bezmięsne), meble
nietapicerowane, szkło opakowaniowe (butelki i słoiki),
szkło płaskie (szyby), szkło gospodarcze (ceramika), odpady
wielkogabarytowe (tapicerowane, wykładziny, dywany),
metale żelazne i kolorowe tekstylia, odzież popiół, żużel,
ograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów
(do 10 kg na jednego mieszkańca rocznie), zużyte opony,
(do 4 szt. na jednego mieszkańca rocznie).
Opr.red.
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W piątek 7 lutego 2014 r. przedstawiciele Przedsiębiorstwa Technicznego Stanisław Snela podpisali umowę na termomodernizację Gminnego
Centrum Kultury
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Ruszyły roboty
Projekt „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury w Otyniu” został
dofinansowany ze środków unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013,
w ramach Osi IV Leader
wdrażanej przez Lokalną
Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior” w Siedlisku.
Wartość robót budowla-

nych to 381 049 zł. 80%
kosztów kwalifikowanych
zostanie zrefundowane
z Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu jest
Gmina Otyń.

Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo
Te c h n i c z n e S t a n i s ł a w
Snela. W budynku została ocieplona styropianem
większość ścian oraz strop
pod nieogrzewanym poddaszem. W ramach projektu przewiduje się także
uporządkowanie terenu
przy Gminnym Centrum
Kultur y. Stare budynki
gospodarcze, które były
w złym stanie technicznym
rozebrano. W ich miejscu
wybudowano budynek
gospodarczo-garażowy
oraz boks na pojemniki
na odpady.
Wkrótce będzie wykonany plac oraz chodniki
z sześcioma miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Roboty
budowlane mają zakończyć się jeszcze w 2014
roku.
Rafał Stasiński

W poniedziałek 17 lutego Wójt Teresa Kaczmarek wspólnie z siedmioma innymi włodarzami z terenu naszego powiatu podpisała porozumienie w zakresie
wspólnych działań w ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

Razem łatwiej
Nowosolski Obszar Funkcjonalny to teren obejmujący osiem gmin powiatu
nowosolskiego tj. Otyń, Bytom Odrzański, Kożuchów,
Nowe Miasteczko, Kolsko,
Siedlisko, Miasto Nowa Sól
oraz Gminę Wiejską Nowa
Sól.
Samorządy chcą wspólnie
na obszarze powiatu rozwiązywać różnego rodzaju
problemy i sięgać po unijne
pieniądze w latach 2014 –
2020.
Opr.red.
Włodarze z ośmiu gmin z terenu powiatu nowosolskiego.
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Wielkanocna wystawa

Sprostowanie

W niedzielę 30 marca 2014 wystawy pn. „Tradycje Wielkaroku w Gminnym Centrum Kultu- nocne”. Autorami prac byli uczestry w Otyniu odbyło się otwarcie nicy zajęć prowadzonych przez
Bogusławę Barczak
w pracowni
plastycznej.
Równocześnie z wystawą zorganizowano
kiermasz
wielkanocny,
podczas którego można
było nabyć
wiele unikalnych prac
i ozdób.
Opr.red

W nr 1/2014 „Czym żyje
gmina Otyń” w artykule „Rocznica zasłużonych”
przy wypowiedzi dotyczącej
działalności Koła Gminnego
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Otyniu podałem nieprawdziwe
imię i nazwisko Prezesa
Koła. Prezesem Koła Gminnego Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację jest
oczywiście Pan Marian Kowalczyk. Za pomyłkę przepraszam wszystkich zainteresowanych.
Rafał Stasiński

Przystań w Bobrownikach coraz bliżej
6 marca na pokładzie statku Laguna
zacumowanego w nowosolskim porcie
Wójt Teresa Kaczmarek wspólnie z innymi włodarzami podpisała porozumienie
dotyczące realizacji projektu „Odra dla
turystów 2020”. Na jego mocy Nowa Sól
wystartuje w konkursie na pozyskanie 99

procent dofinansowania ze środków UE.
Ponadto przygotuje i przypilnuje realizację inwestycji, a po wybudowaniu przystani przekaże je gminom.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowe przystanie powstaną do końca 2015 roku w Bobrownikach (gm Otyń),

Kostrzynie nad Odrą, Górzycy, Uradzie
(gm. Cybinka), Gostchorzu (gm. Krosno
Odrz.), Pomorsku (gm. Sulechów), Nietkowie (gm. Czerwieńsk), Krępie (gm. Zielona Góra), Starej Wsi (gm. wiejska Nowa
Sól) oraz w Siedlisku.
Opr.red.

Projekt budowy przystani ma otrzymać 99% dofinansowania z Unii Europejskiej.
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Rozmowa z Krzysztofem Gąsiorem, nowym dyrektorem Gminnego
Centrum Kultury w Otyniu

Centrum pełne kultury

Przed dwoma miesiącami został Pan dyrektorem
Gminnego Centrum Kultury w Otyniu. Co się
zmieniło w działalności centrum?
Myślę, że już widać pierwsze efekty. 2 marca
ruszyliśmy z cyklem imprez. Odbyła się wystawa
Adama Szewczykowskiego pt. „Pejzaż polski”.
Mieszkańcy mogli obejrzeć także koncert muzyki
poważnej. Nie zabrakło również bluesa. Świetny
koncert dał Dirty Doctors. Sala pękała w szwach.
To pokazuje, że jest popyt na taką kulturę. Chcemy
zaoferować mieszkańcom stałą i cykliczną ofertę,
kilka ważnych imprez i wydarzeń kulturalnych
w miesiącu. Nie chcę by były takie sytuacje, że
nic się nie dzieje.
Zwykle domy kultury w małym miejscowościach
są kojarzone z organizacją dożynek, sekcjami
plastycznymi, okolicznościowymi imprezami
typu Dzień Dziadka, czy Babci…
Domy kultury to nie tylko miejsce na łatwą rozrywkę, bo tego nie trzeba dziś promować. Ta prawdziwa kultura potrzebuje wsparcia, a odbiorców
trzeba do niej przyzwyczajać. Chcę przyciągnąć
ludzi, organizacje i stowarzyszenia, które będą
podejmowały nowe działania. Będę próbował
dotrzeć do tych, którzy coś robią, a do tej pory
niekoniecznie mieli okazję to pokazać. Jestem
otwarty na dialog i pomysły. Zdaję sobie sprawę,
że muszę się wywiązywać ze społecznych oczekiwań. Oprócz piosenki poetyckiej i wystaw będą
też inne imprezy potrzebne mieszkańcom. Pracujemy nad nową formułą Dni Otynia. Chcemy by
impreza miała swój charakter i była utożsamiana
z gminą Otyń, tak jak np. z Zieloną Górą kojarzy
się Winobranie.
Wraz ze zmianami repertuaru zmieniło się
także wnętrze samego centrum.
Udało nam się kupić nowe krzesła i ocieplić
nieco klimat surowych pomieszczeń. Chcę by
Centrum Kultury było otwarte dla wszystkich
mieszkańców. Każdy może przyjść, wypić kawę,

W bluesowych
klimatach
W sobotę 29 marca br.
w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu odbył się
koncert
zespołu
Dirty
Doctors. Frekwencja dopisała. Koncertu słuchało
blisko 60 osób.
Opr.red.

Krzysztof Gąsior przez 21 lat prowadził Kawiarnię Teatralna w Nowej Soli, w której odbywały się wernisaże, koncerty, wieczory autorskie. Absolwent politologii i
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na
kierunku menedżer kultury. Jeden z głównych organizatorów spływu tratw Odra Adventure

porozmawiać, spotkać się, czy w spokoju obejrzeć
prace plastyczne lub wystawę.
Plany na najbliższą przyszłość?
Już niedługo uruchamiamy scenę kabaretową.
W czerwcu zapraszam na Kabaret Projekt „Ryczytal paraliryczny”. Przymierzamy się również do
utworzenia sekcji tanecznych dla dzieci i młodzieży z hip-hopu i tańca latynoamerykańskiego.
Dostrzegam również potrzebę wyeksponowania
walorów turystycznych gminy takich jak np. malowniczy rezerwat Bukowa Góra. Wokół nich chcę
tworzyć imprezy promujące. Opierając się o granty
z Unii Europejskiej, których lawina niedługo ruszy, jesteśmy w stanie wykreować naprawdę coś
wartościowego.
Opr.red.

OBWIESZCZENIE

Nasi w finałach

28 marca 2014 r w Zespole Szkół w Otyniu

Wójt Gminy Otyń informuje, że w kwietniu 2014r. rozpoczęły się
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będą mieli także szansę na dopłatę do sterylizacji
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Dyżur Przewodniczącego
Rady Gminy Otyń
Przewodniczącego
Wiesława Januszewicza
miny Otyń
wa Januszewicza

Mamo,
tato
amo,
tatoformę! Co Ty na to?
– trzymam

zymam formę! Co Ty na to?

Bezpłatne czipowanie
Gmina opracowuje założenia
programu bezpłatnego elektronicznego znakowania psów we wskazanym gabinecie weterynaryjnym –
mówi Łukasz Jasiulaniec z Urzędu
Gminy Otyń. - Ponadto planowane
jest pokrywanie przez gminę 80
proc. kosztów sterylizacji suk. Posiadacz psa będzie uiszczał jedynie
20 proc. kosztów sterylizacji. Gmina z pozostałej kwoty będzie się
rozliczała bezpośrednio ze wskazanym gabinetem weterynaryjnym.
Właściciele czworonogów, którzy
chcieliby skorzystać z usługi, będą
musieli złożyć odpowiedni wniosek

Czym żyje Gmina Otyń?

w Urzędzie Gminy w Otyniu. Wzór
wniosku będzie dostępny na stronie
internetowej www.otyn.pl, u sołtysów i w urzędzie. Do wniosku trzeba załączyć kserokopię potwierdzenia wniesienia opłaty za psa za
rok 2014, chyba, że posiadacz jest
ustawowo zwolniony z tej opłaty.
Po akceptacji wniosku mieszkaniec otrzyma pisemne potwierdzenie, z którym będzie mógł wysterylizować lub zaczipować psa
w wyznaczonym przez urząd gabinecie. Ze względu na ograniczoną
pulę środków finansowych, ważna
będzie kolejność złożenia wniosku.
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a Otyń?

Osoby, które zaczipują swoje psy, będą mogły w przyszłości
skorzystać z innych dodatkowych
propozycji planowanych dla posiadaczy czworonogów. Więcej informacji w urzędzie gminy pod nr tel.
68 35 59 416.
Czipowanie psów ma wiele zalet.
Po pierwsze to trwały sposób na
oznaczenie zwierzęcia. Po drugie
chip ułatwia proces jego identyfikacji w przypadku jego zaginięcia. Dzięki czipowaniu wiele zagubionych czworonogów wróciło do
swojego domu w krótkim czasie po
ucieczce.
Opr.red.

