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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

ODEJŚCIE RAINERA ORAZ WZROST PODATKÓW
OD NIERUCHOMOŚCI I TRANSPORTU
Na ostatniej sesji w Mikstacie wiele kontrowersji wzbudziło
przede wszystkim uchwalenie nowych stawek od nieruchomości i środków transportowych. Według radnych zaproponowane przez burmistrza Jacka Ibrona stawki podatkowe były
stanowczo za wysokie.
W tym roku podatek od budynków mieszkalnych w Mikstacie wynosi 0,49gr za m2, w przyszłym miałby on zdrożeć o 7
groszy za m2. Tej propozycji nie zaakceptowali radni. Gdyby
rada zgodziła się na takie rozwiązanie, to do budżetu gminy
w 2012 r. wpłynęłoby dodatkowo 137tys. zł. Radny T. Maciejewski zaproponował zmniejszenie tych stawek. I tak udało się
uchwalić, że w przyszłym roku podatek od mieszkań wzrośnie
jedynie o 3 grosze. Pozostałe także ulegną zmianie. Oto niektóre z nich:
- za budynek związany z działalnością gosp. - z 15,38 na
16,40zł
- za budynek - związ. z działalnością - świadczenia zdrowotne - z 3,39 na 4,45zł
- za budynek - związ. z obrotem kwalifikowanym materiałem
siewnym - z 6,63 na 6,91zł
- za budynki pozostałe - z 3,39 na 3,68zł
- grunty związ. z prowadzeniem działalności gosp. - z 0,57 na
0,64zł
Takie rozwiązanie spowoduje, że
do budżetu gminy wpłynie dodatkowo 120tys.zł.
Wiele trudności sprawiło radnym
także ustalenie stawek podatkowych od środków transportowych.
Niektóre z proponowanych przez
burmistrza Ibrona podwyżek miały
sięgać nawet 20%. Tymczasem
rozwiązanie, by każda z proponowanych podwyżek była mniejsza
o połowę, zasugerował radny S.
Kmiecik. Na to zgodzili się pozostali

radni. I tak dotychczas roczna stawka podatku od samochodu
ciężarowego o masie dop. 3,5 do 5,5 tony wynosi obecnie
640zł i wzrośnie o 64zł, a nie o 128zł, jak proponował Ibron.
Podczas sesji dyskutowano także m.in. o mikstackim
„Orliku”. Nareszcie zakończyła się jego budowa. Poprzedni
wykonawca nie wywiązał się z umowy i trzeba było znaleźć
na jego miejsce nowe przedsiębiorstwa, które zakończyły
roboty na boisku. Teraz gmina zamierza odzyskać pieniądze
wydane na naprawę usterek, których dopuściła się właśnie
firma Alkamar.
Do odbioru zgłoszona będzie już także niebawem oczyszczalnia ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich. Trwają tam
tylko jeszcze ostatnie prace związane z uchybieniami, jakie
wykrył samorząd mikstacki.
Z dniem 30 września br. z funkcji radnego zrezygnował
Krzysztof Rainer.
Uważam, że jego odejście z pewnością osłabi naszą radę
- powiedział Tomasz Maciejewski. Mówił również o doskonałym przygotowaniu Rainera do każdej sesji oraz cennych
wskazówkach, jakich mu udzielił, gdy to on wchodził do rady.
Niestety, K. Rainer nie przyjął zaproszenia i nie pojawił się
już na sesji.

A. Ławicka
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KTO MA TO TERAZ POSPRZĄTAĆ?
Rów melioracyjny jest to sztucznie, ręcznie lub
mechanicznie wykonane, podłużne zagłębienie
w ziemi, służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej
rzeki lub zbiornika. Żeby rowy działały jak należy,
trzeba o nie dbać i je udrażniać.
I tak pewnie miało być w Kaliszkowicach
Kaliskich, na łące p. Janusza Trzeciaka. Nie do
końca jednak wszystko wygląda tak jak powinno.
Właściciel łąki skarży się na firmę z Kępna, która
pozostawiła na jego terenie „bałagan” właśnie po
oczyszczaniu rowu melioracyjnego.
Nie byłoby żadnego problemu, gdyby firma
posprzątała po sobie - ta jednak wolała zostawić „pokaźny dorobek” na ziemi pana Janusza.
Przed przystąpieniem do działań wypadałoby
poinformować właściciela o pracach przy i na
jego gruncie. Niestety,
dopiero po zakończeniu
robót dowiedział się,
że ma sobie swój teren
posprzątać.
Wtedy pracownicy
firmy wiedzieli, gdzie go
znaleźć, mimo iż pole
nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie jego
domu.
Rów sąsiaduje z łąką
i służy do jej nawadniania, pan Trzeciak nie ma
nic przeciwko udrażnianiu, takie procesy są
potrzebne. Jednak stan,
w jakim zastał swoją
łąkę - gałęzie i „kupa”

ziemi, której wywiezienie zajmie cały dzień,
pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego sprzątnięcie miałoby należeć do niego, skoro to nie on
„nabałaganił”?!
Pan Janusz próbował dowiadywać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikstacie, dlaczego to on
ma sprzątać, skierowano go jednak do Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kępnie.
Burmistrz Ibron wiedział, co prawda, o tych
działaniach, jednak nie on je zlecał. Pełną odpowiedzialność za wszystko ponosi właśnie jednostka z Kępna, gdyż to ona wynajęła firmę do
oczyszczania rowów w Kaliszkowicach.
Niestety, łąka po dziś dzień nie jest posprzątana, a problem nie został rozwiązany.

A. Ławicka

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
ET Tumason z Islandii
i Marszal Project
z Ostrzeszowa w Baszcie!
15. 11. 2011 - wtorek, Ostrzeszów - Kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6) - godz. 20.00.
Bilety (do kupienia w Baszcie): 8zł w przedsprzedaży, 15zł
w dniu koncertu.

ET Tumason

Marszal Project

Nie ma islandzkiego artysty, który w ostatnich latach częściej
odwiedzałby Polskę. Zagrał już w naszym kraju pięć tras koncertowych! Dał w sumie na terenie Polski 70 koncertów, które były bardzo
entuzjastycznie przyjmowane. Wydał w naszym kraju płytę - jest
wyprzedana. Polska publiczność go uwielbia! W listopadzie wraca do
naszego kraju na 21 występów! Kim jest tajemniczy Islandczyk i jaką
serwuje muzykę? Powiedzieć, że ET Tumason gra bluesa, to prawie
nic nie powiedzieć. Gra najdzikszego delta-bluesa, jakiego można
zagrać tylko na akustycznej gitarze i samemu zaśpiewać!!!
Strona internetowa artysty: www.myspace.com/ettumason

To czteroosobowy zespół, wykonujący standardy w wersji akustycznej. Aktualny skład gra ze sobą dopiero do połowy sierpnia,
jednak to nie jest dla nich przeszkodą, żeby grać świetne covery
w wersjach akustycznych. Efekty swoich intensywnych prób pokażą
podczas pierwszego koncertu 15 listopada. Utalentowane wokalistki
i zdolni muzycy potrafią wytworzyć magiczny klimat. W skład zespołu
Marszal Project wchodzą: Aleksandra Marszałkowska - wokal, Martyna Kusza - wokal, Szymon Marszałkowski - gitara oraz

Witek Sitkowski - kontrabas.

Warsztaty teatralne
dla nauczycieli, instruktorów, wolontariuszy oraz wszystkich
zajmujących się działaniami teatralnymi z dziećmi
Szkoła Podstawowa w Marszałkach i Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjne „Stacja Bukownica” zapraszają na warsztaty teatralne dla
nauczycieli, instruktorów, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy zajmują się pracą teatralną z dziećmi. Warsztaty będą przeprowadzone
z nastawieniem na wykorzystanie prostych rozwiązań teatralnych do
niesamowitych form spektakli, inscenizacji i pokazów.
I. Program warsztatów zawiera:
1. Elementarne wiadomości z zakresu małych form teatru dziecięcego: inscenizacja, reżyseria, scenografia, praca z aktorem,
praca z tekstem, dobór muzyki, organizacja przestrzeni teatralnej, elementy widowiska
teatralnego.
2. Teatr przedmiotu jako forma zabaw dziecięcych.
II. Termin: Piątek - 18 listopada 1600 - 1900; sobota - 19 listopada 1000 - 1500
III. Zgłoszenia i szczegóły: SP w Marszałkach, Marszałki 30, 63-520 Grabów,
tel. 62 7305238, email: marszalki1@poczta.onet.pl
Zgłoszenia z wypełnionym potwierdzeniem - zatwierdzonym przez dyrektora placówki na
nr faksu 62 7305238 lub w PDF na adres email: adres: marszalki1@poczta.onet.pl do 15
listopada 2011r. Druk zgłoszenia do pobrania ze strony - www.spmarszalki.vel.pl oraz www.
stacjabukownica.pl
Opłata za jednego uczestnika wynosi 50zł brutto.
Warsztaty prowadzi: Jerzy Kaszuba - reżyser, animator kultury, instruktor teatralny absolwent Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, jedyny w Polsce reżyser teatru
cieni.
Zapraszamy

Dyrektor SP w Marszałkach
Edward Kędzia

Święty Andrzej pokaże,
co Ci los przyniesie w darze
Koło nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie organizuje dn. 23 XI 2011r. o godz. 17.00
w sali „Strażak”

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE.
Zgłoszenia i wpłaty (przy zapisie) do dn. 21 X 2011r. (poniedziałek) przyjmuje:
kol. Wilk - sklep zoologiczny, ul.gen. Sikorskiego i K. Wilk - biuro zarządu - środy,
w godz. 9.00 -12.00.
Koszt: 45zł dla członków koła, 50zł dla chętnych niezrzeszonych.

Za zarząd M. Czyżak

ANDRZEJKI 2011

Zapraszamy dnia 19 listopada
o godz. 19.00,
do sali OSP Myje
Gra „Nocna zmiana”
cena biletu: 130 zł / para
Informacja i rezerwacja:
Bogdan Kowalek,
Myje 44
Tel. 62/7302722
Beata Cieplik, sklep ogrodniczy, Ostrzeszów, Zamkowa 4
tel. 62/7301847, 609326352

