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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

W TROSCE O PSZCZOàY
Jedni siĊ ich panicznie boją, obawiając siĊ uĪądlenia powodującego
ból i opuchliznĊ, inni zaĞ traktują je
z najwiĊkszą sympatią - jako symbol
pracowitoĞci, doskonaáej organizacji, porządku i silnego charakteru.
Mowa oczywiĞcie o pszczoáach... i
panu Piotrze - mieszkaĔcu naszego
powiatu, dla którego pszczelarstwo
to coĞ wiĊcej niĪ hobby.
Praktyki pszczelarskiej uczyá siĊ
juĪ bĊdąc dzieckiem. Jego tata miaá
wtedy pasiekĊ z 40 ulami. Cháopiec
czĊsto przyglądaá siĊ pracy pszczelarza i staraá siĊ pomagaü. Kiedy
ojciec zmará, pan Piotr wraz z Īoną
postanowiá zaopiekowaü siĊ pszczoáami. Niestety, ze wzglĊdu na pracĊ
w gospodarstwie z czasem musiaá
„ograniczyü” iloĞü uli. Obecnie ma
tylko dwa, nie wyklucza jednak, Īe
kiedyĞ znów powiĊkszy swą pasiekĊ.
Kilka dni temu doszáo do przykrej sytuacji - pszczoáy mĊĪczyzny
znalazáy siĊ w bezpoĞrednim stanie
zagroĪenia.
Byáa niedziela, ok. godz. 16.00.
- Nie myĞlaáem, Īe sąsiad bĊdzie
chciaá tego dnia robiü oprysk na polu - mówi pan Piotr. - Gdyby mnie
o tym poinformowaá, zamknąábym
pszczoáy dzieĔ wczeĞniej wieczorem
i byáoby po strachu. Kiedy zobaczyáem, co siĊ wyprawia, pobiegáem na
pole i wtedy doszáo do káótni, przyjechaáa policja. Sąsiedzi stwierdzili,
Īe utrudniam im pracĊ. Co prawda,
policjanci kazali zakoĔczyü im opryskiwanie, ale i tak dokoĔczyli je nastĊpnego dnia. Tu nie chodziáo o to,
Īeby siĊ z kimĞ káóciü, ja po prostu
zainterweniowaáem, bo baáem siĊ o
pszczoáy.
Jak mówi mĊĪczyzna, zarówno
on, jak i jego sąsiedzi biorą udziaá w
róĪnych szkoleniach.
- Osoby, które zajmują siĊ opry-

SZCZEPIENIA
PRZECIW
WĝCIEKLIħNIE
Masowe, obowiązkowe szczepienia psów przeciw wĞciekliĨnie
odbĊdą siĊ w Ostrzeszowie w
dniach:
19.06.2015 r. (piątek), w godz.
16.00-18.00
20.06.2015 r. (sobota), w godz.
12.00-14.00
Do szczepienia naleĪy przyprowadziü wszystkie psy w wieku
powyĪej 3 miesiĊcy.
Punkty szczepieĔ:
- Przychodnia weterynaryjna
- ul. gen. Sikorskiego 24;
- Gabinet weterynaryjny - ul.
Ğw. Mikoáaja 18.

skami, muszą byü przeszkolone
- táumaczy. - Na takich szkoleniach
jest m.in. mowa o tym, jak zachowaü
siĊ w stosunku do pszczóá. Niestety,
moi sąsiedzi tego nie respektują.
W biuletynie pt. „Stosowanie
Ğrodków ochrony roĞlin z uwzglĊdnieniem zasad integrowanej ochrony
roĞlin czytamy”:
NajwaĪniejsze zasady ochrony
roĞlin bezpiecznej dla pszczóá:
• nie stosowaü Ğrodków toksycznych dla pszczóá w okresie
kwitnienia roĞlin;
• unikaü opryskiwania plantacji,
na których wystĊpują kwitnące
chwasty;
• dobieraü preparaty maáo toksyczne dla pszczóá;
• przestrzegaü okresów prewencji;
• przeciwdziaáaü znoszeniu cieczy
opryskowej podczas zabiegu;
• wykonywaü zabiegi póĨnym
wieczorem lub nocą, po zakoĔczonych lotach owadów;
• zabezpieczaü ule podczas
wykonywania zabiegu, jeĪeli
istnieje zagroĪenie ich kontaktu
z cieczą roboczą.
Jak wynika zatem z powyĪszego, mieszkaniec naszego powiatu
zareagowaá wáaĞciwie, udając siĊ do
sąsiada i prosząc go o zaprzestanie
prac związanych z opryskiwaniem
pola.
- Chciaábym prosiü rolników,
aby przestrzegali obowiązujących
zasad. Pszczoáy to zapylacze
poĪyteczne równieĪ dla nich. W
obecnych czasach mamy tyle Ğrodków komunikacji - telefon, Internet,
e-mail. Wystarczy powiadomiü sąsiada o planowanych pracach i po
káopocie. Zresztą wydaje mi siĊ, Īe
rolnicy doskonale wiedzą, który z ich
sąsiadów ma pszczoáy. To tylko kwestia dobrej woli - koĔczy pan Piotr.
A. àawicka

STUDNIE

Urząd Skarbowy siĊ pomyliá?
Ostrzeszowski Urząd Skarbowy wprowadziá w báąd podatników,
podając niewáaĞciwą informacjĊ
o terminie skáadania deklaracji
PIT-4R w formie elektronicznej
- zamiast prawidáowej - do koĔca stycznia 2015 (dokáadnie do
2.02.2015 - przyp. red.) podaá
wszystkim báĊdną datĊ - do
2.03.2015r.
Sam uzyskaáem taką informacjĊ ustnie, dodatkowo jest
zamieszczona na stronie ostrzeszowskiego UrzĊdu Skarbowego,
a biura rachunkowe otrzymywaáy
ją w formie pisemnej.
Teraz wszyscy dostają wezwania do ukarania (od kilkuset záotych do kilku tysiĊcy), a urzĊdnicy
twierdzą, Īe to my Ĩle interpretujemy przepisy. ProszĊ o pomoc…
List tej treĞci dotará do nas w ubiegáym tygodniu. SprawdziliĞmy, czy
rzeczywiĞcie doszáo do takiej pomyáki
- informacje czytelnika potwierdziáy
siĊ, wobec czego nie pozostaáo nic innego, jak poprosiü o skomentowanie
zaistniaáej sytuacji naczelnika UrzĊdu
Skarbowego w Ostrzeszowie - p. IwonĊ ĩelanowską.
„Po zapoznaniu siĊ z treĞcią
e-maila anonimowego podatnika,
przesáanego do redakcji „Czasu
Ostrzeszowski”, a dotyczącego rzekomego wprowadzenia przez Urząd
Skarbowy w Ostrzeszowie w báąd
petentów w zakresie terminu skáadania PIT-4R w formie elektronicznej
zarówno w informacji na stronie
internetowej tutejszego urzĊdu, jak
i w informacji przesáanej biurom
rachunkowym pisemnie, Naczelnik
UrzĊdu Skarbowego w Ostrzeszowie
uprzejmie wyjaĞnia, co nastĊpuje:
Zarówno informacja na stronie
internetowej UrzĊdu Skarbowego
w Ostrzeszowie, jak i przekazana
biurom rachunkowym nie zawiera
báĊdów, co do terminów tam wskazanych, jest jedynie informacją
niepeáną tj. nie zawiera wskazania
terminu do skáadania deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Terminy podane w ww.
informacji w akapicie trzecim tekstu
dotyczą bowiem wyáącznie informacji
podatkowych i rocznego obliczenia

ORTOPEDA
Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

GâČBINOWE

dr n. med.
Aleksander Koch

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

poradnia ortopedyczna
w zakresie ortopedii
dzieciĊcej i dorosáych

podatku, a wiĊc PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R i PIT-40. Informacja
ta miaáa na celu wskazanie zmian
ustawowych w zakresie obowiązku
skáadania niektórych dokumentów
wyáącznie w formie elektronicznej i w
nowych terminach. Terminy do skáadania deklaracji PIT-4R i PIT-8AR nie
zostaáy zmienione w roku bieĪącym w
związku ze zmianami w przepisach, o
których mowa w akapicie pierwszym
rzeczonej informacji. W związku z
powyĪszym, redagując informacjĊ,
tutejszy urząd skarbowy nie przypomniaá juĪ o tym terminie, co pewnie
mógá uczyniü dla peánej i niebudzącej
juĪ wątpliwoĞci informacji. Niemniej
jednak, podatników oraz biura rachunkowe wykonujące usáugi dla
podatników obowiązują w zakresie
rozliczeĔ podatkowych przepisy prawa podatkowego, wskazujące szczegóáowo terminy rozliczeĔ, a informacje ustne, pisemne czy na stronach
urzĊdu są materiaáem pomocniczym
i peánią jedynie rolĊ wspierającą podatników. Zaistniaáa sytuacja, w tym

Serdeczne podziċkowania
dla doktora Jarosâawa Dutkiewicza, doktor Alicji Bochyĕskiej,
doktora Wojciecha Berezki oraz personelu oddziaâu
wewnċtrznego i paliatywnego szpitala
w Ostrzeszowie za peânĆ oddania opiekċ nad

ğp. MariannĆ Guzen
GuzendĆ
skâada
mĆī z dzieými

KREW DAREM ĪYCIA
podziċkowanie
ZarzĆd jednostki OSP Ostrzeszów 31 maja
zorganizowaâ akcjċ
pod hasâem KREW
DAREM ĪYCIA.
W ratuszu, gdzie
odbywaâa siċ akcja
oddawania krwi,
zarejestrowanych
zostaâo 69 osób.
Ostatecznie krew
oddaâo 56 osób (13
z róīnych przyczyn
nie mogâo tego
zrobiý); uzyskano 25,2 litrów krwi. Akcja wsparta zostaâa upominkami i nagrodami, które przekazali darczyĕcy, za co serdecznie
dziċkujemy.
ZarzĆd jednostki szczególnie dziċkuje wszystkim krwiodawcom
za tak duīe zaangaīowanie i oÀ arnoğý.

Ostrzeszów al. WolnoĞci 1a
rejestracja 882-042-111

Marek Czwordon - prezes OSP Ostrzeszów

Przesyãki

SprzedaĪ soków
naturalnych:
•
•
•
•

jabákowych
jabákowo
- aroniowych
jabákowo
- marchwiowych
pomidorowych
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306
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takĪe sygnaáy od innych podatników
o nieprawidáowym zrozumieniu ww.
informacji spowodowaáa, Īe tutejszy
urząd w prowadzonych postĊpowaniach karnych skarbowych przy
rozpoznawaniu kaĪdego przypadku
záoĪenia po terminie deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR tj. o wykroczenie
skarbowe z art. 79 § 2 kodeksu
karnego skarbowego bĊdzie braá pod
uwagĊ powyĪszą okolicznoĞü, tj. nieprawidáowe zrozumienie informacji,
jako wyáączającą odpowiedzialnoĞü
karną. W Ğwietle art. 10 § 1 kodeksu
karnego skarbowego „nie popeánia
umyĞlnie czynu zabronionego, kto pozostaje w báĊdzie co do okolicznoĞci
stanowiącej jego znamiĊ”.
Sprawa zatem siĊ wyjaĞniáa.
MoĪemy spieraü siĊ czy informacja
zamieszczona na stronie internetowej US jest wprowadzającą w báąd
pomyáką, czy tylko niedopatrzeniem,
waĪne, Īe Urząd choü czĊĞciowo
przyznaje siĊ do „grzechu” i zapewnia, Īe Īadna z osób, które mogáy
zostaü wprowadzone w báąd, nie
bĊdzie z tytuáu póĨniejszego záoĪenia deklaracji podatkowej PIT 4R w
jakikolwiek sposób karana.
K. Juszczak
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APTEKA
KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

* dotyczy wybranych modeli.

poniedziaáek – sobota
od 8.00 do 22.00

APTEKI
Plan dyİurów
„Pod wagą” od 15.06 do 21.06, tel. 730-32-23
„Drofarm” od 22.06 do 28.06, tel. 724-20-40
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.

