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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!

25 lat samorządu w Doruchowie
nadania poĞmiertnie tytuáu
„Honorowy Obywatel Gminy Doruchów”, uchwalony
podczas sesji Rady Gminy
Doruchów 23 kwietnia
2015r. Ponadto statuetką
„ZasáuĪony dla Gminy
Doruchów” odznaczeni
zostali: Janina Przygoda
oraz, poĞmiertnie, Bogdan
Pietrusiak.
W wydarzeniu udziaá
wziąá równieĪ zespóá
folklorystyczny „Doruchowianie”, który swym
repertuarem umiliá czas
zaproszonym goĞciom.

red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

DROGIE ĝMIECI
W KOBYLEJ GÓRZE
Na, odbywającej siĊ w miniony
piątek, sesji Rady Gminy Kobyla Góra
najwaĪniejszym punktem obrad byáo
uchwalenie stawek opáat za odpady
komunalne. Po dáugich dyskusjach,
toczących siĊ gáównie na komisjach,
radni podjĊli decyzjĊ w tej sprawie,
ustalając nowe, niestety, znacznie
wyĪsze, opáaty za wywóz odpadów
komunalnych.
Mające obowiązywaü od 1 lipca
br. do 30 czerwca 2016 r. miesiĊczne
opáaty za wywóz odpadów selektywnych przedstawiają siĊ nastĊpująco:
• gospodarstwa 1-osobowe - 15
zá (dotąd 13 zá)
• gospodarstwa 2-4-osobowe 32 zá (dotąd 19 zá)
• gospodarstwa 5-cio i wiĊcej
osobowe - 40 zá (dotąd 22 zá)
Trzeba przyznaü, Īe podwyĪki robią wraĪenie, szczególnie bolesne są
w drugiej i trzeciej grupie, gdzie mowa o przynajmniej dwóch osobach w
gospodarstwie domowym. Gospodarstwa 1-osobowe mają podwyĪkĊ niewielką - widaü zaáoĪeniem Rady byáa
ochrona osób samotnie gospodarujących. Z drugiej strony, jeĞli gospodarstwo liczące 5 lub wiĊcej osób, tworzy
wielodzietna rodzina, wówczas opáata
za Ğmieci stanie siĊ dla tych ludzi
sporym obciąĪeniem. Táumaczono,
Īe w tej grupie są czĊsto dwie rodziny tworzące gospodarstwo i wtedy
te koszty siĊ trochĊ rozkáadają. CóĪ,

w kaĪdej gminie radni stawali przed
podobnym dylematem. Przyjmowano
róĪne rozwiązania, lecz podwyĪki
(mniejsze lub wiĊksze) nikogo nie
ominĊáy. Po prostu takie warunki w
drodze przetargu podyktowaáa ¿rma
zajmująca siĊ wywozem odpadów, a
Īe wáaĞciwie jest w naszym regionie
monopolistą, wiĊc gminy, a przede
wszystkim mieszkaĔcy, są zmuszeni
páaciü za Ğmieci coraz droĪej.
Wspomniane tu stawki dotyczą
odpadów selektywnych, dla odpadów
nieselektywnych (zmieszanych) ta
stawka jest dwukrotnie wiĊksza. W
gminie Kobyla Góra wystĊpuje niemaáa liczba domków letniskowych.
JuĪ kilka tygodni wczeĞniej radni
ustalili, Īe wáaĞciciele tych posesji
bĊdą páaciü jednolitą, roczną stawkĊ
- 110 zá.
UchwaáĊ dotyczącą opáat za
odpady komunalne Rada przyjĊáa
12 gáosami, przy dwóch wstrzymujących siĊ (B. ZiĊba i J. Mamczak).
Ponadto radni jednogáoĞnie przyjĊli
sprawozdanie ¿nansowe Kobylogórskiego OĞrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej. Zysk wykazany przez
dyr. I. Frankowską-Grabarczyk zostaá
przeznaczony na dziaáalnoĞü statutową tych instytucji. RównieĪ zmiany w
tegorocznym budĪecie zostaáy przyjĊte przez radnych bez zastrzeĪeĔ.
K. Juszczak

25 maja w sali Gminnego
OĞrodka Kultury w Doruchowie odbyáo siĊ uroczyste spotkanie z okazji
obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu udziaá
wziĊli zaproszeni parlamentarzyĞci,
wáadze samorządowe gminy i powiatu, przedstawiciele sáuĪb mundurowych oraz rodzina zmaráego przed
miesiącem Ğp. Kazimierza Thiela.
GoĞciom wrĊczone zostaáy medale
upamiĊtniające 25-lecie Samorządu
Terytorialnego. RównieĪ z tej okazji
Gminna Spóádzielnia „Samopomoc

JeĞli liczebnik ten áączy siĊ z
rzeczownikiem w rodzaju mĊskim i
nijakim, uĪywamy formy póátora, np.
póátora miesiąca, póátora roku,
póátora kilograma, póátora litra.
JeĞli natomiast z rzeczownikiem
w rodzaju ĪeĔskim, wtedy uĪywamy
formy póátorej, np. póátorej godziny,
póátorej áyĪeczki, póátorej szklanki.
Jednak gdy stosujemy zrosty,
prawidáowa jest tylko forma póátora,
bez wzglĊdu na rodzaj rzeczownika:

PODZIĊKOWANIE

Organizatorzy
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepeânosprawnych
gminy Kraszewice „Spróbujmy sobie pomóc”;
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice
UrzĆd Gminy Kraszewice

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Marek
Stolarczyk (tel. (62) 732-28-30, 731-16-80, fax 732-28-39)

póátoragodzinna konsultacja, póátoramiesiĊczny abonament, póátoraroczne dziecko.

ZATRUDNIĉ
TAPICERA
Praca w Ostrzeszowie
Kinas Meble
ul. Norweska 74,Ostrzeszów
tel. 603 916 779

PODZIĊKOWANIE
Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoây Podstawowej im. T. Koğciuszki
w Kobylej Górze skâadajĆ serdeczne podziċkowania za bezinteresownĆ
pomoc przy organizacji festynu: Ochotniczej Straīy Poīarnej w Kobylej Górze, Kobylogórskiemu Oğrodkowi Kultury, Piekarni „Koâacz” z
Miċdzyborza, Wytwórni Lodów „PRIMA” z Ostrzeszowa, Kabaretowi
„áawka Rezerwowych” z Ligoty; oraz Paniom i Panom: Sâawomirow
mirowi Janiakowi, Henrykowi Musiale, Piotrowi Kolasie, Oldze
Liwanowskiej, Annie Zaród, Barbarze Kunc, Beacie i ZdziL
sâawowi Poprawom, Zbigniewowi Adamskiemu, Arturowi
Jakóbczakowi, Marii Wróbel (Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Stacja Bukownica)
Dziċkujemy!
Organizatorzy

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

ogáasza, Īe: dnia 30-06-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w KĊpnie, mającego siedzibĊ przy Zamkowa 9 a w Ostrzeszowie w
sali nr 205, odbĊdzie siĊ

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomoĞci naleĪącej do dáuĪnika: Ewa Hodyas i Zygmunt Hodyas, poáoĪonej: 63-500 Ostrzeszów, Wrzosowa 11, dla której IX Zamiejscowy
Wydziaá Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ostrzeszowie prowadzi
ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW: KZ1O/00031391/5
NieruchomoĞü skáada siĊ z 2 dziaáek ewidencyjnych nr 2602/7,2602/8. DostĊp do drogi – ulica Wrzosowa. W bezpoĞrednim otoczeniu szacowanej nieruchomoĞci znajduje siĊ trakcja kolejowa PKP. Dziaáka 2602/8 stanowi drogĊ
dojazdową. Dziaáka w ksztaácie zbliĪonym do trapezu. Dziaáka 2602/7 jest
w ksztaácie regularnym zbliĪonym do nieforemnego wielokąta. Teren dziaáki
páaski. Na dziaáce znajduje siĊ budynek handlowo-usáugowy wybudowany
prawdopodobnie w latach 80. oraz drewniana, niezwiązana trwale z gruntem
szopa. Dziaáka czĊĞciowo ogrodzona páotem z elementów prefabrykowanych
betonowych. Do dziaáki doprowadzone przyáącze wodne, energetyczne.
Suma oszacowania wynosi 120 000,00zá, zaĞ cena wywoáania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00zá.
Licytant przystĊpujący do przetargu zobowiązany jest záoĪyü rĊkojmiĊ w
wysokoĞci 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 000,00zá w gotówce lub na konto
komornika w PKO BP SA nr 45 1020 2241 0000 2202 0012 9940.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü
osoby, które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

Salon pielęgnacji
ji psów

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

NIKO

Cháopska” w Doruchowie ufundowaáa
tort z herbem gminy, którego kaĪdy
mógá skosztowaü.
UroczystoĞü otworzyá wójt Józef
Wilkosz, który w swoim wystąpieniu
podsumowaá okres 25-lecia, bĊdący
czasem podejmowania niekiedy
trudnych decyzji, dobrze sáuĪących
gminie i jej mieszkaĔcom.
Podczas spotkania gospodarze
uroczystoĞci, przewodnicząca Rady
Gminy Joanna Blewąska oraz wójt
Józef Wilkosz, záoĪyli na rĊce Īony
zmaráego Ğp. Kazimierza Thiela akt

Organizatorzy Festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbyâ siċ 7 czerwca 2015
roku w Kraszewicach, dziċkujĆ wszystkim za pomoc i īyczliwoğý.
W szczególnoğci podziċkowania naleīĆ siċ Radom Rodziców przy szkoâach
podstawowych z gminy Kraszewice, Gimnazjum oraz Przedszkola w Kraszewicach,
Dyrektorom i Nauczycielom, Straīakom OSP Kraszewice, Dziaâaczom Masovii
Kraszewice, Animatorom Orlika, Radnym, a przede wszystkim Przedsiċbiorcom
z gminy Kraszewice. Dziċki Paĕstwa hojnoğci mogliğmy ğwietnie siċ bawiý caâymi
rodzinami.
Dziċkujemy równieī wszystkim za udziaâ w festynie, za wsparcie i īyczliwoğý!

Trudny jĊzyk polski

KIEDY PÓàTORA,
KIEDY PÓàTOREJ?

s t r z y İ e n i e, t r y m o w a n i e,
k ċ p i e l e, p r z y c i n a n i e p a z u r ó w
w,
u s u w a n i e i n s e k tó w, i i n n e
Ostrów Wielkopolski,
ul. Paderewskiego 44c
t . 726 13 4 293

17.06.2015

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu
pod zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

Gminny Portal Internetowy Gmina Doruchów

Witam.
Powiem szczerze, Īe trochĊ siĊ
zdener wowaáam,
czytając gazetĊ nr
22 i wczeĞniejszą, w
której mowa byáa o wystawianiu czy
teĪ raczej o niewystawianiu paragonu
za usáugĊ komunijną w lokalu. Ja teĪ
nie otrzymaáam paragonu za caáą
zapáaconą (nazwijmy to, imprezĊ) komuniĊ. Owszem, dostaáam na kwotĊ,
którą dopáaciáam, ale za zaliczkĊ juĪ
paragonu nie ma. Czyli z dokumentu
wynika, Īe komunia mnie kosztowaáa
duĪo, duĪo mniej... Nie dyskutowaáam
wtedy z wáaĞcicielem, choü uwaĪam
to za nieuczciwe.
Druga sprawa to rozliczenie siĊ
podatkowe za prezenty. Z czego ja
siĊ mam rozliczyü?
Z bransoletki za 200 zá, którą
dziecko dostaáo raz w Īyciu od cioci? A moĪe z gotówki, jaką dziecko
otrzymaáo od wujka w kwocie 300zá
(jak dotąd raz na piĊü lat)?
Kasy ¿skalne, skoro obowiązują,
to powinny byü respektowane przez
wszystkich, kogo dotyczą, nie moĪe
byü tak, Īe co cwaĔszy przedsiĊbiorca robi, jak chce!!! Popieram panią,
która zaczĊáa ten temat!!
Czytelniczka
dane do wiad. redakcji
Od redakcji: Przypomnijmy, Īe
od drobnych prezentów nie páaci siĊ
podatku. PisaliĞmy o tym w poprzednim numerze.

TO BYLI
HARCERZE ZHP
(sprostowanie)
Cieszymy siĊ, Īe na Ziemi
Ostrzeszowskiej prĊĪnie dziaáają
dwie organizacje harcerskie:
ZHP i ZHR. Niekiedy jednak jest
to powodem pomyáek. W relacji z
festynu w Rojowie, zatytuáowanej
„Ministrancki turniej z atrakcjami”,
napisaáam, Īe duĪą pomoc w organizacji okazali harcerze z hufca
ZHR, tymczasem byli to harcerze z hufca Ziemi Harcerstwa
Polskiego - z Ostrzeszowa i z
Mikstatu. Harcerze z ZHP nie tylko pomogli w organizacji festynu,
ale zaprezentowali teĪ, wzbudzając podziw, musztrĊ paradną.
Czytelników, organizatorów
festynu, a nade wszystko harcerzy ZHP bardzo przepraszam.
A. àawicka

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

