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ŻNIWNA DZIEWCZYNA

DOŻYNKI POWIATOWE
W MIKSTACIE

Plon niesiemy plon,
w gospodarza dom!
Żeby dobrze plonowało,
po sto korcy z ziarna dało.
Plon niesiemy, plon!

Tegoroczne dożynki powiatowe
odbyły się w Mikstacie. Niewątpliwie,
sprzymierzeńcem imprezy okazała
się pogoda, było ciepło, słonecznie.
Obchody tej uroczystości rozpoczęła

msza święta w kościele św. Rocha o
godz. 14.00, której przewodniczył proboszcz parafii ksiądz-dziekan Krzysztof
Ordziniak
(Dokończenie na str. 5.)

Przekręt czy przezorne działanie?
10. 08. 2010r. w gminie Doruchów
ukazał się wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży. Jak czytamy,
nieruchomość o pow. 0,83,00ha położona jest przy drodze asfaltowej w centralnej części wsi Gruszków, posiada
dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej. Zabudowę stanowi podworski
budynek gospodarczy o pow. 383,25
m2 (11,5m x 33,5m) wybudowany ok.
1830r., a przebudowany ok. 1920r.
Działka ta jest częściowo utwardzona
kamieniem polnym, posiada też fragmenty murowanego opłotowania. Na
ww. działkę ma być ogłoszony przetarg ustny nieograniczony, a jej cena
wynosi 80 000, 00zł. Do tego momentu
wszystko jest zrozumiałe.
Niektórych radnych, w tym Zbigniewa
Broniszewskiego, zdziwił fakt, że już
22.07.2010r., a więc jeszcze przed
ogłoszeniem nieruchomości do sprzedaży, wójt gminy Doruchów, faworyzując jedną firmę, wyraził zgodę na prze-

budowanie tego budynku. Pytają, jak to
jest możliwe, że firma uzyskała zgodę,
skoro przetargu jeszcze nie było i nie
wiadomo, kto zabudowaną działkę kupi
i co zechce tam budować. Co jeszcze
dziwniejsze, również Starostwo Powiatowe w dniu 6 sierpnia 2010r., czyli
też przed ogłoszeniem o sprzedaży,
zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia tej firmie na przebudowę
obiektów. Czy coś takiego jest zgodne
z prawem, pytają nie tylko radni gminy

Doruchów. Z. Broniszewski mówi, że
to jest fenomen na skalę światową,
skoro już wiadomo, komu dać zezwolenie i zatwierdzić projekt budowy. Jest
zapowiedź, że jeżeli wójt i starostwo nie
przedstawią zrozumiałych powodów
takiego postępowania, to sprawa trafi
do prokuratury z prośbą o sprawdzenie,
czy postępując tak, nie przekroczono
uprawnień, jakie przysługują wydającym owe pozwolenia.

(Dokończenie na str. 11.)

Agnieszka

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Przy przeglądzie mycie z woskowaniem GRATIS

Urzędowe
złomowanie pojazdów

MYJNIA SAMOCHODOWA
OPONY NOWE I UŻYWANE
OLEJE SAMOCHODOWE - SPRZEDAŻ, WYMIANA
GRATIS
L - NAUKA JAZDY KAT. ABCDE, rozpoczęcie kursu
kat. B - 9 września
SZKOLENIE OKRESOWE
KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK 12 września
PRZEWOZY AUTOKAROWE
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Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe
Operacja kasacji jest
bezpłatna
Zapewniamy odbiór
własnym transportem
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Tomasz Wójcik
Ostrzeszów, ul.
Powst. Wlkp. 37A
tel. 609 502 843;
62/ 732-00-98

Zapraszamy do sklepów
z nową odzieżą katalogową
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BON-PRIX QUELLE & OTTO
Ostrzeszów, ul. Sportowa 2 (przy szkole drzewnej)
Kobyla Góra, ul. Sikorskiego 7 (byłe Eko)
Syców,
ul. Szkolna 5
Wieruszów,
ul. Warszawska 99 (przy szpitalu)
Sklepy otwarte: od pon. do pt. 9.00 – 17.00
sobota. 9.00 – 13.00

Firma Wieliczko
tel. 509-953-555

Niskie ceny, 100% satysfakcji z zakupów!

