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:EUHZZF]HĞQLHMV]\PVSHNX
ODFMRPPLHV]NDĔF\JPLQ\0LNVWDW
SRGF]DVMHVLHQQ\FKZ\ERUyZEĊGą
JáRVRZDüZWDNLFKVDP\FKRNUĊJDFK
Z\ERUF]\FKMDNF]WHU\ODWDWHPX
WDN]GHF\GRZDáEXUPLVWU]]5DGą
0LHMVNą7HPDWWHQ]RVWDáSRUXV]RQ\
SRGF]DVRVWDWQLHMVHVML
Burmistrz wspólnie z radnymi
uznali, Īe najbardziej racjonalne bĊdzie pozostawienie dotychczasowego
podziaáu na okrĊgi wyborcze i obwody
gáosowania. To samo dotyczy siedzib
obwodowych komisji wyborczych. Ludzie juĪ siĊ przyzwyczaili do takiego
wáaĞnie podziaáu, dlatego nie warto
robiü zamieszania. Problem byá tylko
z Przedborowem, poniewaĪ przepisy
stanowią, Īe okrĊg powinien liczyü co
najmniej 400 wyborców, a obecnie jest
ich 380. Byáoby jednak absurdem, Īeby
mieszkaĔcy tego soáectwa wybierali
radnego w Kaliszkowicach Kaliskich,
dlatego przekonaliĞmy komisarza wyborczego, Īe warto utrzymaü dotych-

czasowy podziaá. Nasze argumenty
zostaáy wysáuchane, komisarz wyborczy zaakceptowaá te propozycje, co
oznacza, Īe w najbliĪszych wyborach
samorządowych mieszkaĔcy gminy
i miasta Mikstat bĊdą wybieraü burmistrza oraz radnych w takich samych
okrĊgach i gáosowaü bĊdą w tych samych lokalach obwodowych komisji
wyborczych, co w 2014 rokuZ\MDĞQLá
7RPDV]0DFLHMHZVNL
=DUD]SRWHPUDGQLSRGMĊOLXFKZDáĊ
ZWHMVSUDZLH
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=ELJQLHZ:DOF]DNGUXJLUD]SRUX
V]\áWHPDW]DURENyZRVRE\REVáXJXMąFHM
KDOĊVSRUWRZąZ0LNVWDFLH5DGQ\PLDá
]DVWU]HĪHQLDGRRGSRZLHG]LEXUPLVWU]D
QDMHJRSRSU]HGQLąLQWHUSHODFMĊ
Od kiedy ta osoba pracowaáa
w soboty i niedziele? Dlaczego w wakacje zarabiaáa cztery tysiące záotych,
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=G]LZLHQLHLXĞPLHFKWRZDU]\
V]\á\ZFKRG]ąF\PQDVDOĊVHV\M
Qą2WRQDVWROLNDFKSU]HGNDĪG\P
]UDGQ\FKOHĪDáSDFKQąF\MHV]F]H
Ī\ZLFąGRPHNOĊJRZ\GODSWDNyZ
- To jest stosunkowo niewielki
wydatek i taki ciepáy gest wobec
tych naszych braci mniejszych,
o których równieĪ powinniĞmy
dbaü
7DNVWDURVWDDUJXPHQWRZDá
]DIXQGRZDQLHSU]H]:\G]LDá%X
GRZQLFWZDLĝURGRZLVNDNLONXG]LH
VLĊFLXEXGHNOĊJRZ\FKGODSWDNyZ
2WU]\PDOLMHPLQZV]\VF\REHFQL
QDRVWDWQLHMVHVMLUDGQL
- Szkoda tylko, Īe nie ma dzisiaj Maksymiliana PtakaĪDUWRZDá
VWDURVWD
3RP\VáRGDZFąWHMV]ODFKHWQHM
DNFMLQDU]HF]SWDNyZE\áUDGQ\
-HU]\0XFKD2WRFRPyZLQD
WHPDWVZHMLQLFMDW\Z\
- UwaĪam, Īe brak domków
powoduje zmniejszanie siĊ liczby

a w pozostaáe miesiące cztery i póá
tysiąca? - S\WDá
1DVWĊSQLH JáRV ]DEUDáD %DUED
UD5DVLDN
W czerwcu 2017 roku záoĪyáam
wniosek o naprawĊ pobocza i wycinkĊ
krzewów przy drodze w Kaliszkowicach
Kaliskich. Otrzymaáam odpowiedĨ, Īe
zostanie to zrealizowane. Mamy marzec
i nic nie posuwa siĊ do przodu - VNDUĪ\áD
VLĊUDGQD
'DPLDQ6WU]HOF]DNSURVLáRQDSUDZĊ
VWXG]LHQHNQDGURG]HZRMHZyG]NLHM
]NROHLUDGQ\1RZDNSRUD]NROHMQ\
]ZUyFLáXZDJĊQD]á\VWDQGURJLSRZLD
WRZHM.RWáyZ.DOLV]NRZLFH2áRERFNLH
:LPLHQLXEXUPLVWU]DQDLQWHUSH
ODFMHUDGQ\FKRGSRZLHG]LDá7RPDV]
0DFLHMHZVNL
Wnioski dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkiej zostaáy przekazane ich zarządcom. Czekamy na
ich realizacjĊ, nie mamy wpáywu na to,
kiedy to nastąpi.
A. àawicka

ptaków. Niektóre chĊtnie zakáadają
gniazda w domkach, wiĊc budując je,
zwiĊkszamy populacje róĪnych gatunków ptaków, jak choüby sikorka bogatka czy dziĊcioá pospolity. Ta inicjatywa
z roku na rok powinna mieü jeszcze
szerszy zakres. Sam mam przy swoim domu okoáo 15 budek i wszystkie
są zajĊte przez lokatorów. Stąd moje
przekonanie, Īe takie miejsca są potrzebne. Jestem miáoĞnikiem ptaków
i zwierząt, wiĊc myĞlĊ, Īe ta inicjatywa
bĊdzie siĊ rozszerzaü i budek bĊdzie
coraz wiĊcej. Jestem przekonany, Īe
koledzy radni zawieszą je w pobliĪu
swoich domostw czy w lesie. One są
naprawdĊ piĊknie wykonane przez
máodzieĪ z ZS nr 1, która robiáa je
w szkolnych warsztatach.
/LF]\P\ĪHUDGQ\PQLH]DEUDN
QLHVLáLFKĊFLDE\WHSLĊNQHGRPNL
SR]DZLHV]DüQDGU]HZDFKDSRWHP
SRREUDGDFKVHVMLUHODNVRZDüVLĊ
VáXFKDMąFĞSLHZQ\FKWUHOLVNU]\GOD
W\FKORNDWRUyZ
K. Juszczak
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 JeĪeli w ciągu roku
w gospodarstwach nie wystąpi afrykaĔski pomór ĞwiĔ,
hodowcy bĊdą mogli bez problemów sprzedawaü miĊso
za granicĊ. To jeden z powodów, dla którego tak waĪna
jest bioasekuracja PyZLá
SRGF]DVVHVMLZ'RUXFKRZLH
SRZLDWRZ\OHNDU]ZHWHU\QDULL
.U]\V]WRI/DPHN
7RZáDĞQLHWHPDWZLUXVD
$6) ]GRPLQRZDá RVWDWQLH
REUDG\
$IU\NDĔVNL SRPyU ĞZLĔ
F]\OL ZLUXV $6) SRMDZLá VLĊ
Z3ROVFHZOXW\PURNX
2GWHJRPRPHQWXVWZLHUG]RQR
SRQDGW\VSU]\SDGNyZWHM
FKRURE\XG]LNyZLRJQLVN
ZĞUyGĞZLĔ
- Bioasekuracja jest jednym z najwaĪniejszych narzĊdzi w walce z wirusem. JeĞli hodowcy bĊdą przestrzegaü
zasad, to unikną tej choroby w swoich
gospodarstwach -SU]HNRQ\ZDá./D
PHN
: OXW\P GHF\]Mą 0LQLVWHUVWZD
5ROQLFWZD L 5R]ZRMX :VL Z FDá\P
NUDMX]DRVWU]RQRSU]HSLV\GRW\F]ąFH
ELRDVHNXUDFML2EHMPXMHRQDV]HUHJ
G]LDáDĔNWyUHPDMą]PLQLPDOL]RZDü
PRĪOLZRĞFLZSURZDG]HQLDLV]HU]HQLD
VLĊF]\QQLNyZ]DNDĨQ\FKZREUĊELH
JRVSRGDUVWZDLSR]DQLP
:ĞUyGQRZ\FKSU]HSLVyZNWyUHMXĪ
RGPLHVLąFDRERZLą]XMąKRGRZFyZ.
/DPHNZ\PLHQLá
NDUPLHQLHĞZLĔSDV]ą]DEH]SLH
F]RQąSU]HGGRVWĊSHP]ZLHU]ąWZRO
QRĪ\MąF\FK
SURZDG]HQLHUHMHVWUXĞURGNyZ
WUDQVSRUWXGRSU]HZR]XĞZLĔZMHĪGĪD
MąF\FKQDWHUHQJRVSRGDUVWZD
UHMHVWUXZHMĞüRVyEGRSRPLHV]
F]HĔZNWyU\FKVąXWU]\P\ZDQHĞZLQLH
]DEH]SLHF]HQLHEXG\QNXZNWy
U\PVąXWU]\P\ZDQHĞZLQLHSU]HGGR
VWĊSHP]ZLHU]ąWZROQRĪ\MąF\FKRUD]
GRPRZ\FKZW\PSVyZLNRWyZ
XWU]\P\ZDQLHĞZLĔZRGUĊEQ\FK
]DPNQLĊW\FKSRPLHV]F]HQLDFKZNWy
U\FK Vą XWU]\P\ZDQH W\ONR ĞZLQLH
PDMąF\FKRGG]LHOQHZHMĞFLDRUD]QLH
PDMąF\FKEH]SRĞUHGQLHJRSU]HMĞFLD
GRLQQ\FKSRPLHV]F]HĔZNWyU\FKVą
XWU]\P\ZDQHLQQH]ZLHU]ĊWDNRS\WQH
Z\NRQ\ZDQLHF]\QQRĞFL]ZLą]D
Q\FK]REVáXJąĞZLĔZ\áąF]QLHSU]H]
RVRE\NWyUHZ\NRQXMąWHF]\QQRĞFL
W\ONRZGDQ\PJRVSRGDUVWZLH
VWRVRZDQLHSU]H]RVRE\Z\NR
QXMąFHF]\QQRĞFL]ZLą]DQH]REVáXJą
ĞZLĔSU]HGUR]SRF]ĊFLHPW\FKF]\Q
QRĞFLĞURGNyZKLJLHQ\QLH]EĊGQ\FK
GRRJUDQLF]HQLDU\]\NDV]HU]HQLDVLĊ
$6)ZW\PP\FLHLRGNDĪDQLHUąNRUD]
RF]\V]F]DQLHLRGNDĪDQLHREXZLD

ELHĪąFHRF]\V]F]DQLHLRGNDĪDQLH
QDU]ĊG]LRUD]VSU]ĊWXZ\NRU]\VW\ZD
Q\FKGRREVáXJLĞZLĔ
XĪ\ZDQLHSU]H]RVRE\Z\NRQX
MąFHF]\QQRĞFL]ZLą]DQH]REVáXJą
ĞZLĔRG]LHĪ\RFKURQQHMRUD]REXZLD
RFKURQQHJRSU]H]QDF]RQHJRZ\áąF]QLH
GRZ\NRQ\ZDQLDW\FKF]\QQRĞFL
Z\áRĪHQLHPDWGH]\QIHNF\MQ\FK
SU]HGZHMĞFLDPLGRSRPLHV]F]HĔZNWy
U\FKVąXWU]\P\ZDQHĞZLQLHLZ\MĞFLDPL
]W\FKSRPLHV]F]HĔSU]\F]\PV]HUR
NRĞüZ\áRĪRQ\FKPDWSRZLQQDE\üQLH
PQLHMV]DQLĪV]HURNRĞüGDQHJRZHMĞFLD
OXEZ\MĞFLDDGáXJRĞüQLHPQLHMV]D
QLĪPHWUDWDNĪHVWDáHXWU]\P\ZD
QLHW\FKPDWZVWDQLH]DSHZQLDMąF\P
XWU]\PDQLH VNXWHF]QRĞFL G]LDáDQLD
ĞURGNDGH]\QIHNF\MQHJR
VSRU]ąG]HQLHSU]H]KRGRZFyZ
ĞZLĔVSLVXSRVLDGDQ\FKĞZLĔ]SRG]LD
áHPQDSURVLĊWDZDUFKODNLWXF]QLNLOR
FK\ORV]NLNQXU\LNQXUNLRUD]ELHĪąFH
DNWXDOL]RZDQLHWHJRVSLVX
ZSU]\SDGNXXWU]\P\ZDQLDĞZLĔ
ZJRVSRGDUVWZLHZV\VWHPLHRWZDU
W\P]DEH]SLHF]HQLHZ\ELHJXGODĞZLĔ
SRGZyMQ\PRJURG]HQLHPRZ\VRNRĞFL
Z\QRV]ąFHMFRQDMPQLHMP]ZLą
]DQ\PQDVWDáH]SRGáRĪHP QDSRG
PXUyZFHOXE]ZNRSDQ\PLZ]LHPLĊ
NUDZĊĪQLNDPL 
Rolnik otrzyma odszkodowanie,
jeĞli w jego gospodarstwie pojawi siĊ
wirus, ale tylko wtedy, gdy bĊdzie ono
odpowiednio zabezpieczone i bĊdzie
speániaáo wymogi - PyZLá./DPHN
/HNDU]ZHWHU\QDULLRVWU]HJDáĪH
RGNZLHWQLDZFDáHM3ROVFHUR]SRF]\
QDMąVLĊZ]PRĪRQHNRQWUROHZ]ZLą]NX
]$6)
*RVSRGDUVWZDNWyUHQLHVSHáQLą
Z\PRJyZEĊGąPXVLDá\ZZ\]QDF]R
Q\PF]DVLHSRSUDZLüVWDQGDUG\VZRMHM
SURGXNFMLOXE]DNRĔF]\üG]LDáDOQRĞü
A. àawicka
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RWU]\PDGR¿QDQVRZDQLDGRRG
QDZLDOQ\FKĨUyGHáHQHUJLL,FKRü
XU]ąG ]DEH]SLHF]\á QD WHQ FHO
]áRW\FKWRSODQVLĊQLH
SRZLyGáJPLQDSU]HJUDáDNRQNXUV

3U]\SRPQLMP\:XELHJá\PURNX
5DGD*PLQ\Z'RUXFKRZLHSRGMĊáD
XFKZDáĊZ\UDĪDMąFąFKĊüSU]\VWąSLH
QLDGRSURMHNWX2=( RGQDZLDOQHĨUy
GáDHQHUJLL NWyU\SROHJDQDEXGRZLH
UyĪQ\FKURG]DMyZLQVWDODFMLZV]F]H
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JesteĞmy po ocenie merytorycznej w sprawie OZE, juĪ wiemy, Īe
nasza gmina siĊ nie zakwali¿kowaáa.
Chciaábym tutaj pogratulowaü ¿rmie,
która wykonywaáa ten pobieĪny audyt,
bo niezáy biznes na nas zrobiáa - PyZLá
SRGF]DVRVWDWQLHMVHVMLUDGQ\%DUWRV]
3LDVHFNL. - Dodam, Īe gmina Czajków

jest o poáowĊ mniejsza, a zajĊáa pierwsze miejsce wĞród samorządów. Im
równieĪ gratulujĊ.
5DGQ\]DVXJHURZDáĪHQDOHĪ\
VLĊSRU]ąGQLH]DVWDQRZLüGODF]H
JRZQLRVHNJPLQ\'RUXFKyZ]RVWDá
RGU]XFRQ\
- MoĪe na wzór gminy Ostrzeszów powinniĞmy zastanowiü siĊ

nad wymianą pieców, czy to na gaz,
czy ekogroszek?
-DNSRZLHG]LDáZyMW-y]HI:LONRV]
QDGZ\PLDQąSLHFyZPRĪQDEĊG]LH
SRP\ĞOHüMHGQDNGRSLHURSRGNRQLHF
URNXSU]\RND]MLRSUDFRZ\ZDQLDQR
ZHJREXGĪHWX
A.à.

