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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.

Sesja Rady Gminy Kobyla Góra

Sesja Rady Gminy w Doruchowie

DORUCHÓW STRAĩAKAMI STOI

„Nie” dla masztu, „tak” dla podatków
w sprawie cytowanych wypowiedzi
wójta. Wójt J Przygoda powiedziaá, Īe
jego wypowiedĨ nie byáa autoryzowana i zaĪądaá, aby
przedstawiciele
rzeczonej gazety
wszystkie kolejne
przeprowadzane
z nim wywiady
przedstawiali mu
do autoryzacji.
Dopiero wtedy
bĊdzie braá odpowiedzialnoĞü za
napisane sáowa.
Podatki w górĊ
Na sesji
podjĊto 7 uchwaá.
WaĪniejsze z
nich to ustalenie
stawek podatku
na rok 2009. Od
Aleksandra KĊdzia w towarzystwie nauczycielki
1m2 powierzchni
i dyrektorki szkoáy.
uĪytkowej buPowązka i starosta Lech Janicki prze- dynków mieszkalnych trzeba bĊdzie
kazali nagrodĊ przyznaną za zajĊcie zapáaciü 0,62zá, zaĞ jeĞli budynek lub
przez uczennicĊ AleksandrĊ KĊdziĊ jego czĊĞü przeznaczono na prowaI miejsca w Wojewódzkim Konkursie dzenie dziaáalnoĞci gospodarczej –
„Dobry Samarytanin”. Nagrodą byá
17,65zá, a przy dziaáalnoĞci w
zestaw komputerowy z drukarką i zakresie udzielania ĞwiadczeĔ zdroskanerem, do tego nawet tusz i papier, wotnych - 4,01zá. Przytoczyáem tylko
kamera oraz zestaw nagáaĞniający. podatki od budynków, choü wszystkie
Zarząd Stowarzyszenia „BRATEK” za podatki, áącznie z tymi od Ğrodków
poĞrednictwem wyĪej wspomnianych transportowych, wzrosáy o 4,2%, czyli
przekazaá nagrodĊ na rĊce Gabrieli o poziom inﬂacji.
Grzesik, dyr. Szkoáy Podstawowej im.
PodjĊto teĪ uchwaáĊ ustanaTadeusza KoĞciuszki w Kobylej Górze wiającą Kobylą GórĊ miejscowoĞcią,
i nauczycielki Iwony Maáolepszej, która w której pobiera siĊ opáatĊ miejscową.
byáa wychowawczynią Oli i sáuĪyáa jej Opáata w wysokoĞci 1,86zá dziennie
naukowym wsparciem podczas pisa- od osoby, wnoszona bĊdzie podczas
nia pracy pt. „Oni są wĞród nas” - na meldunku, a zwolnione z niej bĊdą
temat DPS-u w Kobylej Górze. Dáugo tylko dzieci w wieku do lat 13. Opáata
trzeba byáo czekaü na wyniki konkursu miejscowa, co mnie kojarzy siĊ z bar- Ola przystąpiáa do niego w ostatniej dziej znaną opáatą klimatyczną, musi
klasie szkoáy podstawowej, a dziĞ jest speániaü jakieĞ podstawowe warunki
uczennicą drugiej klasy gimnazjum.
i choü nie byáo takiej argumentacji, to
jednak wiąĪe siĊ z nią kolejna uchwaáa, o przyjĊcie której na początku
Strach przed falami z masztu
Jak na kobylagórskie standardy, sesji prosiá wójt - uchwaáa zmieniająca
sesja przebiegáa w miarĊ sprawnie. budĪet gminy na 2008r. Do budĪetu
Na początku zajĊto siĊ problemem trzeba byáo wprowadziü uzyskane
poruszonym przez radnego Euge- dotacje celowe i dokonaü przesuniĊü
niusza MortĊ, dotyczącym zamiarowi pieniĊdzy w poszczególnych dziaáach
budowy przez ﬁrmĊ „Centertel” stacji tak, aby wygospodarowaü Ğrodki na
telefonii komórkowej w okolicach klubu czyszczenie kąpieliska. Gmina prze„Epoka”. Jak mówiá radny, mieszkaĔ- znacza na ten cel 33tys. zá, a powiat
cy są zaniepokojeni budową takiej doáoĪy kolejne 10tys.
wieĪy, boją siĊ bowiem dziaáania fal
Gáos powiatu
elektromagnetycznych. SytuacjĊ wyNa koniec sesji raz jeszcze gáos
jaĞniaá sekretarz gminy Jan Idzikowski, zabraá starosta. Poinformowaá m. in.,
táumacząc, iĪ pismem do starostwa Īe jest gotowa specyﬁkacja inwestycji
zgáoszono zastrzeĪenia i uwagi co do drogowej prowadzącej ze Szklarki
zasadnoĞci budowy stacji akurat w MyĞlniewskiej aĪ do Perzowa, a biegnącej przez kobylagórskie wsie.
Inwestycja jest kosztowna i
musi byü jakaĞ kooperacja, aby
zgraü wszystkie jej elementy.
Byáy juĪ prowadzone rozmowy
z ksiĊdzem o parkingu przy
koĞciele w MyĞlniewie. Starosta prosiá, aby omówiü pewne
elementy wspóápracy, by
podczas inwestycji drogowej
kompleksowo zrobiü wszystko
i nie wracaü do tematu przez
dáuĪszy czas. ZaĞ odcinek drogi
Marcinki - Czermin, mimo braku wsparcia ﬁnansowego przez
tym miejscu. Poruszono teĪ kwestiĊ
niezgodnoĞci z miejscowym planem gminĊ Kobyla Góra, bĊdzie robiony i w
zagospodarowania przestrzennego, tym roku powiat zaplanowaá na ten cel
przywoáując równieĪ argument kra- 100tys. zá. W przyszáym roku trzeba
jobrazu chronionego - wybudowanie bĊdzie szukaü pieniĊdzy, ale starosta
stacji moĪe zakáóciü walory tego kra- nadal liczy na wsparcie i wspóáudziaá w
jobrazu. Gáos w sprawie zająá równieĪ inwestycji gminy Kobyla Góra, bo choü
obecny na sesji starosta, przyznając, to droga powiatowa, to najbardziej sáuĪe lokalizacja wieĪy jest niekorzystna. Īyü bĊdzie mieszkaĔcom tej gminy.
JeĞli zaĞ chodzi o zalew, to starosta
Dodaá, Īe, oprócz pisma z gminy,
do starostwa wpáynĊáo jeszcze kilka uwaĪa, Īe nie jest to tylko gminny inpism od mieszkaĔców i o tym fakcie teres, ale atrakcja dla caáego powiatu i
zainteresowane strony zostaáy poinfor- starostwo, dokáadając pieniĊdzy, chce,
mowane. Mówiá o koniecznoĞci moc- aby podejĞü do tematu strategicznie i
nego umotywowania sprzeciwu - jeĞli stworzyü program poprawy czystoĞci,
powiemy „nie”, musimy wytáumaczyü bo to przecieĪ „motor napĊdowy” dla
dlaczego i rzetelnie to uzasadniü, bo tej miejscowoĞci. Starosta wspomniaá
inaczej przegramy w sądzie i bĊdziemy nawet o zastosowaniu urządzeĔ namusieli pozwolenie wydaü. Starosta powietrzających w celu poprawienia
podpowiadaá, aby samorząd gminny czystoĞci wody, ale, jak mówiá, radni
nawiązaá kontakt z wnioskodawcą i powinni rozwaĪyü zapewnienie jakiejĞ
zaproponowaá inną lokalizacjĊ, bo, kwoty w budĪecie. Na koniec starosta
jak zauwaĪyá, okolicy jest potrzebne wyraziá nadziejĊ, Īe przyszáoroczne
doĪynki powiatowe zorganizowane zopokrycie sieci.
Radny A. Jakubczak prostowaá staną wáaĞnie w gminie Kobyla Góra,
nieprawdziwe informacje podane przez zachĊcając radnych i mieszkaĔców do
jedną z gazet lokalnych, a dotyczące zastanowienia siĊ nad tą propozycją.
Jan Jangas
jego osoby. Domagaá siĊ wyjaĞnieĔ
Bardzo miáym akcentem rozpoczĊáa siĊ XXIII sesja Rady Gminy Kobyla Góra. Dyrektor PCPR p. BoĪena

Na sesji w Doruchowie wiele spraw,
ale przynajmniej w interpelacjach dominowaá temat dróg.
Czesáaw Anioá mówiá o wielu drogach – zwracaá uwagĊ na fatalny stan
poboczy i nawierzchni wielu z nich.
Do takich naleĪy droga Doruchów

– Grabów. Niestety, czĊsto najlepszym
pomysáem drogowców jest postawienie
znaku „Uwaga – droga w záym stanie”.
Radny apelowaá o dokonanie przeglądu
wszystkich dróg w gminie. O zimie myĞli
juĪ radny A. Kempa, stąd jego pytanie o
to, jak urząd gminy jest przygotowany do
odĞnieĪania, „bo choü mamy ĪwirowniĊ,
to zawsze brakuje nam piasku” – mówiá.
Drogi byáy teĪ tematem wystąpienia L.
Dyby. Apelowaá o zrobienie prawoskrĊtu
na tzw. cle i o wyciĊcie tam krzaków
zasáaniających widocznoĞü. Pytaá równieĪ, dlaczego nie robi siĊ planowanej
drogi na Wyszanów. ZaĞ o garbach na
drodze do Bobrownik wspominaáa J.
Przygoda. MoĪe by zrobiü takie garby

na innych drogach, co hamowaáoby
kierowców. Ale inne sprawy takĪe poruszono. Radny TrzciĔski pytaá o wyniki
kontroli ﬁnansów szkolnych, mówiá teĪ o
ubezpieczeniu rolniczym. „Ilu podpisaáo
umowy z ﬁrmą z Beáchatowa wywoĪącą
Ğmieci?” – pytaáa J. Przygoda. Ostatnie
pytanie zadawaá Z. Broniszewski. Dotyczyáo maáo czytelnego oznakowania
parkingu przy ARiMR w Ostrzeszowie.
Na to pytanie odpowiadaá kierownik
placówki, a zarazem radny powiatu R.
Pustkowski. Parking zostanie oznakowany i bĊdą czynione starania o wytyczenie przejĞcia przez ul. KoĞciuszki.
Po radnych do gáosu doszli goĞcie.
Najpierw Beata Cieplik mówiáa o inicjatywach prowadzonych przez FRZO. Z
kolei B. Ogrodowski dziĊkowaá wáadzom
gminy za dobrą wspóápracĊ w ramach
OLGD.
Sporo czasu poĞwiĊcono problemom ochotniczej straĪy poĪarnej. W
2008r. na ochronĊ p. poĪ. i dziaáalnoĞü
gminnych jednostek przeznaczono
164.850zá NajwyĪszą rangĊ spoĞród
znajdujących siĊ w gminie jednostek poĪarniczych ma OSP Doruchów, bĊdąca
od lipca w Krajowym Systemie Ratowniczo-GaĞniczym. To wáaĞnie ta jednostka otrzymaáa w maju nowy samochód
bojowy MAN TGL. MoĪna zatem rzec,
Īe Doruchów straĪakami stoi. W tym
roku jednostki z gminy braáy udziaá w
27 akcjach. O dokonaniach, ale takĪe
planach inwestycyjnych i szkoleniowych
mówili: komendant PSP Tomasz Mak,
prezes zarządu gminnego OSP Jadwiga Kosik i komendant OSP Tokarzew, a
takĪe radny Andrzej Kempa.

Wynajem

Blacharstwo,
Dekarstwo

zagęszczarek
i koparek
Ostrzeszów,
ul. Topolowa 1

Papy Termozgrzewalne

tel. 062/ 732-02-04;
0514 532 321

KAFELKOWANIE
i inne prace
wykoĚczeniowe
tel. 0608 598 513

tel. 0781 509 662
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Sport w gminie to kolejny temat poruszony na sesji. Mówiá o tym kierownik
GOK – Ryszard Mazur. Najbardziej
znaną jest druĪyna LZS Doruchów
grająca w piákarskiej lidze okrĊgowej.
Są takĪe druĪyny máodzieĪowe. W
gminie, gáównie za sprawą W. Okonia,
mocna jest teĪ sekcja tenisa ziemnego.
„ChĊtnych mamy wiĊcej niĪ rakiet, którymi dysponuje klub” – mówiá kierownik
Ze sportem wiąĪą siĊ teĪ inwestycje,
jak choüby utrzymanie kortów i boisk
Nietrudno wiĊc zgadnąü, Īe i tu bez
pieniĊdzy wiele zrobiü siĊ nie da.
K. Juszczak

DLA SZKÓà,
NIE DLA UCZENNIC
W ubiegáotygodniowej relacji z
sesji Rady Powiatu wspominaliĞmy
o nagrodach, które dwie uczennice z
powiatu ostrzeszowskiego wywalczyáy
w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez stowarzyszenie „Bratek”
oraz RadĊ Programową ds. Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych. To
prawda, reprezentująca SP nr 1 w
Ostrzeszowie Kinga Osiecka oraz
reprezentująca SP w Kobylej Górze
Aleksandra KĊdzia zostaáy laureatkami
wspomnianego konkursu. Okazuje siĊ
jednak, Īe nagrody (m.in. sprzĊt komputerowy) traﬁáy do ich szkóá, bo takie
byáy zasady tego konkursu. Szkoda, Īe
nie zostaáo to jasno wyartykuáowane
w momencie ogáaszania laureatów wtedy w relacji z sesji zastaáoby to jednoznacznie opisane. Teraz uczennice,
choü są zwyciĊzcami konkursu, mają
prawo poczuü siĊ trochĊ nieswojo,
gdyĪ przypisane im nagrody nie traﬁáy
do nich, lecz do placówek szkolnych.
Z tego, co zdąĪyliĞmy siĊ dowiedzieü, wynika, Īe nagrodzone szkoáy
przygotowują dla swych uczennic
upominki w dowód wdziĊcznoĞci
za wygrany dla nich sprzĊt. Obu
laureatkom raz jeszcze gratulujemy,
przypominając, Īe najwaĪniejsze jest
osiągniĊcie sukcesu, a niekoniecznie
zdobycie nagrody.
K.J.

UWAGA – KURSY
1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu
2. Kadry i płace z obsługą komputera
3. Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych
4. Kierowców wózków jezdniowych
z wymianą butli gazowych
(w tym certyfikat w języku angielskim)
Zapisy przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół nr 1
w Ostrzeszowie, ul. gen. Sikorskiego 9
tel. 732-07-80 lub 0693 537 712
w godzinach popołudniowych

Syndyk Masy Upadłościowej
będącej w stanie upadłości firmy „BUDOMAL” s.j
w Ostrzeszowie, posiada do sprzedaży zapasy
magazynowe obejmujące różnego rodzaju
materiały budowlane.

Usługi Tartaczne
Trakiem obwoźnym
w domu klienta
długość cięcia – 9m
tel. 0662 750 398

ELEKTRYK
Informację o sprzedaży można uzyskać pod
numerem tel. 0600 888 987 lub
w Biurze Syndyka w Kaliszu, ul. Niecała 14/10

Projektowanie áazienek,
aranĪacje wnĊtrz,
ukáadanie páytek
i inne usáugi w tym zakresie.

t . 0 6 6 3 923 111

DACH I PODDASZE
•
•
•

ciesielstwo
dekarstwo
zabudowa poddaszy
tel. 0503 937 968;
0661 059 435

• instalacje w domach jednorodzinnych
• przeróbki starych
tel. 0668992 553

NZPiSOZ „Eskulap” ul. Dworcowa 4
tel. 732-23-90

Przyjmujemy zapisy do
lekarza rodzinnego A. Franc specj.
chorób wewnętrznych, pulmonolog
Posiadamy własne laboratorium,
pracownię ekg i USG, poradnię dziecięcą,
ginekologiczną, laryngologiczną i kardiologiczną.

