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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.

no tu i ówdzie o jakichĞ planach, ale
o¿cjalnej informacji nikt na oczy nie
widziaá. Nie byáo Īadnych konsultacji
spoáecznych zarówno przy tworzeniu
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.
planu zagospodarowania, jak i przed
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.
podejmowaniem decyzji o lokalizacji
wiatraków. Dogadanie siĊ kilku ludzi to
nie decyzja podjĊtą przez wiĊkszoĞü.
Wójt nie miaá prawa zapewniaü, Īe raport, który pozwala na zlokalizowanie
elektrowni wiatrowej niespeána 200m
Caáa gmina objĊta jest krajobra- wydanego przez powiatowego in- od zagrody, pozwoli na unikniĊcie
zem chronionym pod nazwą „Wzgórza spektora sanitarnego, czytamy, Īe konÀiktów spoáecznych.
Jak moĪe nie byü protestów,
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanow- wójt gminy Kobyla Góra, wystĊpując
ska”. Obszar chronionego krajobrazu z wnioskiem o uzgodnienie warunków skoro poprzez tĊ inwestycjĊ okoliczne
stanowią element regionalnego ukáadu przedsiĊwziĊcia, zaáączyá do wnio- dziaáki z przeznaczeniem na zabudochronionego, áącząc siĊ z obszarem sku materiaáy, z których wynikaáo, iĪ wĊ mieszkaniową i letniskową stracą
chronionego krajobrazu „Waá Trzeb- planowana inwestycja nie spowoduje stanowczo na wartoĞci. W planie zagonicki” (woj. dolnoĞląskie), parkiem zagroĪenia dla zdrowia ludzi i dla spodarowania przestrzennego istnieje
krajobrazowym „Dolina Baryczy” i Ğrodowiska. Prawidáowa realizacja zapis, iĪ obiekty budowlane i urządzeobszarem chronionego krajobrazu i eksploatacja inwestycji, zgodnie z nia sáuĪące dziaáalnoĞci, której celem
„Dolina Prosny”. Wymienione obszary przyjĊtymi w raporcie o oddziaáywaniu jest zaspokojenie potrzeb ludnoĞci, to
objĊte są Krajowym Systemem Obsza- na Ğrodowisko zaáoĪeniami, pozwoli na usáugi, których uciąĪliwoĞü nie wykrarów Chronionych.
unikniĊcie konÀiktów spoáecznych, a cza poza granice dziaáki i nie bĊdzie
znacząco oddziaáywaü
Takie inforna Ğrodowisko. UciąĪmacje widnieją
liwoĞü wiatraków zdena stronach intercydowanie wykracza
netowych gminy
poza
obrĊb dziaáek,
Kobyla Góra.
na których miaáy byĞ
AĪ
dzi w
posadowione i to winbierze, mówią
no byü uwzglĊdnione
mieszkaĔcy, Īe
przez organ wydający
na terenie obszapozwolenie na budowĊ.
ru chronionego
- Dlaczego, wydapoprzedni wójt
jąc
pozwolenie, pomiwyraziá zgodĊ
niĊto
te zapisy, skoro w
na
budowĊ
postanowieniu starosty
2
elek trowni
z dnia 7 maja 2009r. bywiatrowych, a
áa o nich mowa? - pytają
starostwo, mimo
zainteresowani.
w ustawowym
- Pochopna decyzja
terminie záoĪowójta, bez pytania sponego protestu
áeczeĔstwa
o zdanie i
(15.09.2009),
d o t y c z ą c e g o TuĪ za lasem ma byü wiatrak, wiĊc bardzo blisko zbyt szybkie wydanie
pozwolenia na budowĊ
postĊpowania w zagrody p. Janickiej
przez organ starostwa
sprawie udzieleto dwie decydujące
nia pozwolenia, w
uciąĪliwoĞü prowadzonej dziaáalnoĞci
przyczyny obecnych káopotów.
dniu 27.10.2009r. takowe pozwolenie bĊdzie ograniczona do minimum.
Wydający
zezwolenie niech na
wydaáo.
- Pisanina ta nie ma nic wspólnego
Tym pozwoleniem starostwo zlek- z rzeczywistoĞcią - mówią mieszkaĔcy swojej posesji postawi sobie wiatrak.
cewaĪyáo protest 63 osób, mieszkają- tamtej okolicy. - Przed postanowieniem My juĪ nie jesteĞmy tacy gáupi i wiecych lub posiadających ziemiĊ w tamtej o budowie nie byáo Īadnych konsultacji my, Īe wymagana jest co najmniej
okolicy. Gdyby nie protest pani ElĪbiety spoáecznych, a o planowanej inwestycji 500-metrowa odlegáoĞü wiatraka od
Janickiej, gdyby nie Wojewódzki Sąd dowiedzieliĞmy siĊ, gdy samochody gospodarskich zagród, a najbezpieczAdministracyjny, który pozytywnie z wiatrakami próbowaáy wjechaü na niejsza odlegáoĞü to 2 kilometry. Pani
Janicka oczopląsu by dostaáa, bo od
rozpatrzyá jej skargĊ, pewnie wiatraki pole.
juĪ by zakáócaáy spokój okolicy, burząc
Po tym zdarzeniu zaczĊáy siĊ samego rana promyki wschodzącego
sielski krajobraz chronionego obszaru. pytania i zorganizowano zebranie sáoĔca przecinaáyby cienie wirujących
W uzasadnieniu postanowienia, wiejskie. Przedtem, owszem, sáysza- áopat wiatraka, a szum, oprócz znacznego pogorszenia komfortu jej Īycia
(pomijając stan zdrowia), wypáoszyáby
wszystkie ptaki i leĞne zwierzĊta. Byü
moĪe jej protest, jak i spoáeczna lista,
uchroni nas przed katastrofą - powiedziaá mieszkaniec Ignacowa.
Po wysáuchaniu opinii kilkunastu
osób, z czystym sumieniem mogĊ
stwierdziü, Īe zamieszanie wokóá
budowy elektrowni wiatrowych spowodowane jest brakiem rozmów z
mieszkaĔcami, a wnioskowanie do
sanepidu o uzgodnienie warunków bez
konsultacji spoáecznych, zaowocowaáo
przesądowym wezwaniem do zapáaty
kwoty 2. 2292. 468, 17 zá, plus odsetki.
NaleĪy dodaü, Īe do tego baáagatel. 607 726 677 lub 693 348 444
nu przyáoĪyáo teĪ rĊkĊ ostrzeszowskie
Nowy plac przy Spóádzielni Inwalidów „Pomoc”
starostwo, które, nie reagując na protesty, i wiedząc, Īe toczą siĊ rozprawy
odwoáawcze, postanowiáo wydaü
pozwolenie na budowĊ.
Gdyby w Ignacowie wszyscy wiedzieli, jakie są zamiary, gdyby ówczesne wáadze wziĊáy pod uwagĊ to, Īe
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA
gmina jest agroturystyczna, z obszarem chronionego krajobrazu, który to
- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT

Zdaniem Jangasa
BEZ KONSULTACJI
SPOãECZNYCH

EKO GROSZEK,
MIAâ I WČGIEL
GRUBY
W NAJNIŻSZEJ CENIE!!!

Ğwiszczące, o wysokoĞci zawieszenia
wirnika 50m i szerokoĞci áopat 40,3m
wiatraki skutecznie zakáócą, dziĞ káopotu by nie byáo.
Jest nadzieja, Īe gmina Kobyla Góra nie bĊdzie musiaáa zapáaciü Īądanej
kwoty, poniewaĪ z przedstawionego
wyliczenia wynika, Īe wiatraki zostaáy
zakupione i przetransportowane do
Polski jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowĊ, a wiĊc inwestor
zrobiá to na wáasne ryzyko, nie mając
pewnoĞci, Īe pozwolenie otrzyma.
Przypadek ten powinien byü nauczką tak dla samorządowców, jak
i inwestorów, aby nie podejmowaü
pochopnych decyzji, bo potem piĊtrzą
siĊ niepotrzebne káopoty. A przed
podejmowaniem prac nad strategią
zagospodarowania przestrzennego,
naleĪaáoby w zwyczajowy sposób
powiadomiü, jakie są zamiary dla
danego terenu. Informacja taka nie
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moĪe wisieü gdzieĞ w maáo widocznym
naroĪniku gminnej gabloty, aby maáo
kto ją przeczytaá i przypadkiem nie
protestowaá.
Jan Jangas

Serdeczne
podziċkowanie
Ksiċdzu Grzegorzowi Klapie,
rodzinie, sĆsiadom i przyjacioâom za
udziaâ w pogrzebie

ğp. Marianny
Saranek
skâada rodzina

Przepraszam pana
Jana Taylora
za to, īe opowiadajĆc
o Nim uīywaâem epitetu.
Jerzy Pichet
Gminna Spóádzielnia „Samopomoc Cháopska”
w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18,
63-507 Kobyla Góra
ogáasza przetarg ofertowy nieograniczony na

SPRZEDAį
PIEKARNI

O POW. UĩYTKOWEJ 397 M2
DZIAàKA 132/2 AM-4 – 2150 M2
NieruchomoĞü moĪna oglądaü po uzgodnieniu
telefonicznym:
62 7316 217 lub 697 540 516 w godz. 8-14.
Przetarg odbĊdzie siĊ w dniu 29.02.2012 r. w siedzibie
Spóádzielni o godz. 14.00. Oferty pisemne naleĪy záoĪyü
oraz wadium w kwocie 50 000,00 zá naleĪy wpáaciü na
rachunek bankowy G.S.”S.Ch” w Kobylej Górze SBL w
KĊpnie o/Kobyla Góra 29 8413 0000 1126 2389 2000
0001 lub w kasie Spóádzielni, najpóĨniej w dniu przetargu,
do godz. 13.00. Zastrzegamy sobie prawo uniewaĪnienia
przetargu w czĊĞci lub w caáoĞci bez podania przyczyny.

HURTOWNIA DEKARSKA
tel: 62 730 83 10

- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA
- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY
- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI
- OKNA DACHOWE

Rogaszyce 254

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

63-500 Ostrzeszów

dostawa w ciągu 24 godz.

www.dachy-mczekaj.pl

Pn-Pt: 7:00 - 19:00 So: 8:00 - 15:00
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APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„W Rynku” od 13.02 do 19.02.2012, tel. 730-04-72
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 20.02 do 26.02.2012, tel. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

