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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.

Kolejny duży zakup przedsiębiorstwa z Grabowa

„PROFI” NA PODKARPACIU

Wielkopolska Wytwórnia Żywności
„Profi” nie ustaje w staraniach na rzecz
jak najszerszego rozwoju. Po Pollenie
Ostrzeszów kolejna firma stała się własnością przedsiębiorstwa z Grabowa n.
Prosną. Tym razem są to, znajdujące
się w stanie upadłości, Zakłasy Mięsne
w Dębicy niedaleko Rzeszowa. „Profi”
zapłaciło za nie ok. 17,5 mln zł.
-Firma „Profi” od kilku lat poszukiwała celem przejęcia przedsiębiorstwa,
które byłoby kompatybilne z naszą
produkcją - wyjaśnia prezes Zarządu
Jerzy Koszarny. - Ostatnimi czasy pojawiła się firma z dużymi tradycjami i
bardzo dobrymi produktami. Stąd to
zainteresowanie.
Zakłady w Dębicy od lat są w czołówce producentów konserw z mięsa
czerwonego, a także wędlin i tzw. mięs
kulinarnych. Obecnie jednak znajdują
się w bardzo trudnej sytuacji, co w
konsekwencji doprowadziło do ogłoszenia upadłości. Mimo to produkcja
nie została przerwana. Tym samym ryzyko niepowodzenia, niezwrócenia się
poniesionych nakładów jest znikome.
„Profi” wchodzi w pewnym sensie „na
gotowe”, nie musi wydawać pieniędzy
na rozruch nowego nabytku.
-Zakład dostosowany jest do
wymogów unijnych, ma wszystkie
uprawnienia do eksportu na rynki UE.
W związku z tym nie przewidujemy
zbyt wielu nakładów inwestycyjnych.
Potrzebne mogą być jedynie środki
obrotowe - dodaje J. Koszarny.
Początkowo „Profi” zamierzała
kupić firmę zlokalizowaną w naszym
regionie. Wychodzono z założenia, że
im mniejsza odległość, tym łatwiejszy
i skuteczniejszy nadzór. Tymczasem
poszukiwania zakończyły się fiaskiem.
Pojawiające się oferty nie należały do
najatrakcyjniejszych.
-Nie było korelacji między jakością

firmy a ceną oczekiwaną przez sprzedającego - twierdzi prezes Koszarny.
- Przejmując funkcjonujące zakłady w
Dębicy chcemy skorzystać na efekcie
synergii, jaka powstanie w momencie
połączenia obu naszych firm. Powstaje
możliwość optymalizacji kosztów
zakupów i sprzedaży. Jest duże pole
do działania w zasadzie na wszystkich
szczeblach.
Najcenniejsze są dla „Profi” bogate
tradycje Zakładów w Dębicy i ich wyrobiona, znana na rynku marka. Właśnie
to, w połączeniu z nowoczesnym zarządzeniem i współczesną technologią ma
być gwarancją sukcesu.
-Mam nadzieję, że spowoduje to,
iż problemy, które pojawiły się w tych
zakładach ostatnio, ustąpią, i będzie to
zakład rentowny - mówi Koszarny.
Oprócz właściciela zmieni się w
Dębicy niewiele, przynajmniej na razie.
Profil produkcji pozostanie taki sam, podobnie jak skład 170-osobowej załogi.
Co więcej, zatrudnienie nie tylko się nie
zmniejszy, ale docelowo ulec ma zwiększeniu. Tak, aby w przyszłości zbliżyć się
do poziomu z czasów największej świetności Zakładów. Wówczas pracowało
tam ponad 300 osób. Z. Koszarny nie to
uznaje jednak za główny priorytet.
-Tu nie chodzi o to, żeby ilość
zatrudnionych była porównywalna z
tym, co było kiedyś. Chodzi o lepsze
umaszynowienie i zautomatyzowanie
produkcji.
Otwartym pozostaje pytanie, jaką
nazwę nosić będzie podmiot gospodarczy powstały w wyniku przejęcia Zakładów Mięsnych w Dębicy przez WWŻ
„Profi”. Wiadomo natomiast, że pierwsze
wytworzone przez niego produkty trafią do sklepów na przełomie trzeciego i
czwartego kwartału bieżącego roku. Z
pewnością będzie je można kupić także
w powiecie ostrzeszowskim.

WIEŻA CIŚNIEŃ DO REMONTU

Nareszcie! Tak można by powiedzieć,
patrząc na rusztowania obstawiające
ostrzeszowską wieżę ciśnień. Po latach
znaczonych nierealnymi pomysłami i
kolejnymi planami nt. wykorzystania
niszczejącej budowli, zaczęto wreszcie
konkretne prace przy wieży. Wewnątrz
i na zewnątrz trwają roboty murarskie,
wymieniane jest poszycie dachowe,
odrestaurowana zostanie kopuła wieży. Stare, nadwerężone zębem czasu
dachówki „spłynęły” specjalnym żółtym
rękawem na dół, a w to miejsce położone zostaną nowe (oby wytrzymały
tyle dziesięcioleci co poprzedniczki).
Wyremontowany zostanie także balkon. Na zewnątrz będą też uzupełniane

ubytki w murze, jednak większych prac
murarskich ani malowania wieży nie
przewiduje się.
Za to sporo dzieje się w środku
tej monumentalnej budowli. Na
każdej z pięciu kondygnacji
wykonywane są wzmocnienia
murów między filarami, murowane ścianki. Wszystko
też będzie malowane. W
końcu października, bo
taki jest termin zakończenia robót, wieża ma
być prawie jak nowa,
a przynajmniej jak po
starannym liftingu.
Ważne jest zakończenie prac w terminie,
gdyż całość dokumentacji i protokoły
odbioru trzeba będzie
przedłożyć w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które w
ramach dotacji wyłożyło na remont
wieży 830 tys. zł. Resztę, czyli ok.
640 tys. zł, wyasygnował budżet
miasta. Zarówno wiceburmistrz
Mariusz Witek, jak i wykonawca
robót są przekonani, że wyznaczonych terminów uda się dotrzymać.
Tymczasem problemów, choćby z
powodu wysokości budynku, nie
brakowało. Kłopot sprawiły również
zamontowane na wieży anteny telefonii komórkowej. Operatorzy musieli
dostarczyć niezbędną dokumentację,
która rozwiewała wątpliwości związane

Podziękowanie za „DAR ŻYCIA”
25.08.2007r. mieszkańcy Kępna i okolic oddawali honorowo krew. Akcja
odbyła się w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda przy supermarkecie „Sedali”
w Kępnie. Krew, która została pobrana, zostanie przeznaczona dla szpitala w Kępnie.
Do oddania krwi zgłosiły się 53 osoby, a po badaniach lekarskich krew oddało 51
osób. Dziękuję wszystkim, którzy oddając krew spełnili szlachetny uczynek. Ich postawa jest wzorem do naśladowania dla innych. Dziękuję firmie – pracownikom Mac
Donald’s w Kępnie za pomoc w zorganizowaniu akcji, a kierownik „Sedalu” Beacie
Grześkowiak i właścicielowi parkingu Pawłowi Kaczorowskiemu za udostępnieniu
terenu. Każdy krwiodawca dodatkowo otrzymał posiłek regeneracyjny ufundowany
przez Fundację Ronalda McDonalda, za co również serdecznie dziękuję.
Krew jest lekiem ratującym zdrowie i życie, lekiem, którego nie można zdobyć
w żaden inny sposób. Jeszcze raz dziękuję za szlachetną postawę i pomoc w pozyskiwaniu krwi, leku bezcennego w procesie leczenia chorych.
***
26.08.2007r. podczas dożynek gminnych mieszkańcy gminy Doruchów
oddawali honorowo krew. Akcja odbyła się w pomieszczeniach Gimnazjum w Doruchowie. Do oddania krwi zgłosiły się 33 osoby, a po badaniach lekarskich krew
oddało 31 osób. Wszystkim honorowym dawcom krwi bardzo serdecznie dziękuję
za ten piękny „DAR ŻYCIA”.
Akcję nagłaśniali: wójt Józef Wilkosz, sołtysi i księża poszczególnych parafii.
Dziękuję dyrektor Gimnazjum w Doruchowie p. Elżbiecie Orchowskiej za udostępnienie pomieszczeń szkoły oraz prezesowi Spółdzielni GS „Sch” w Doruchowie p.
Pawłowi Pietrusiakowi za dostarczenie smacznego ciasta dla krwiodawców.
Wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu akcji honorowego
krwiodawstwa składam serdeczne podziękowanie.
KIEROWNIK TOKIK W OSTRZESZOWIE
LEK. MED. STANISŁAW WALKIEWICZ

Ł. ŚMIATACZ

Serdeczne podziökowanie
Rodzinie, przyjacioäom, sñsiadom, delegacjom oraz
wszystkim, którzy okazali serce i wspóäczucie, zäoĔyli
kwiaty, uczestniczyli w naboĔeþstwie pogrzebowym
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ĉp. Sewerynö Tomczyk
skäada mñĔ z rodzinñ

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

UWAGA mieszkańcy gminy Czajków
W dniu 02.09.2007r. w godzinach od 13.00 do 17.00 podczas Dożynek Gminnych, w Szkole Podstawowej w Czajkowie będzie pobierana krew /honorowo/ na
potrzeby szpitala w Ostrzeszowie oraz szpitali w Wielkopolsce.
Kobiety i mężczyźni w wieku od 18 – 65 lat proszeni są o zgłaszanie się po
lekkim posiłku – z dowodem osobistym.
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymację honorowego
dawcy krwi. Ma wykonane bezpłatnie: grupę krwi i Rh, badania przeciwciał,
anty HIV i anty HCV, badania Hbs, RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV – test kiłowy, z
możliwością odpisów.
Zapraszamy!
Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie
lek. med. Stanisław Walkiewicz
wójt gm. Czajków
Henryk Plichta

konkurs ogłoszony przez Ministerstwo
Kultury. Jest więc nadzieja, że wpłynie
dotacja, która w starą wieżę ciśnień
pomoże tchnąć kulturalne życie.
K. JUSZCZAK

WRÓŻBY I KRADZIEŻE
W powiecie ostrzeszowskim dochodzi do przestępstw z udziałem osób o
ciemnej karnacji i ciemnych włosach.
Drodzy Mieszkańcy, najczęstsze
przypadki to:
·Kradzieże podczas wróżb
Polega to na tym, że nieznane osoby,
proponując mieszkańcom wróżby, po
wejściu do mieszkania są bardzo nachalne i natrętne. Nieodzownym elementem
wróżby jest okazanie gotówki przez
właściciela mieszkania. W trakcie wróżby
gotówka jest rozkładana do różnych
części garderoby, co w międzyczasie
skutkuje tym, że pieniądze te giną.
· Kradzież na tzw. handel obwoźny
(firany, koce, narzuty, biżuteria itp.)
Jedna z osób prezentuje towar do
sprzedaży, a druga w tym czasie dokonuje splądrowania mieszkania i kradzieży.
Specyfiką tej formy kradzieży jest to, że
osoby, bardzo nachalne, wchodzą do
mieszkania same, jednak nie domykają
za sobą drzwi. Kiedy uwaga domownika
skupia się głównie na oglądaniu towaru,
do mieszkania wchodzą kolejne osoby,
które dokonują kradzieży.
· Należy zaznaczyć, że wszystkie
takie osoby są bardzo nachalne, a za
ofiarę przestępstwa wybierają sobie
osoby starsze i samotne.
APEL POLICJI !!!
Jeżeli zauważysz osoby o wyżej
wymienionym wyglądzie w miejscu
swojego zamieszkania, natychmiast
skontaktuj się z Policją!
Telefony, pod którymi otrzymasz
pomoc: bezpłatny stacjonarny: 997
lub /0-62/ 742 42 00
Jednocześnie apelujemy, aby nie
pozostawiać kluczy do mieszkania
„pod wycieraczką” lub w innym ogólnie
dostępnym miejscu. Takie postępowanie
ułatwia sprawcy bez przeszkód dokonać
kradzieży rzeczy wartościowych pozostawionych w mieszkaniu.
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z bezpieczeństwem pracujących w
pobliżu anten robotników. Doszło też
do wypadku, wskutek którego jeden
z pracowników znalazł się w szpitalu.
Teraz wszyscy wierzą, że dalsze prace
przebiegać będą wartko, bez większych
problemów i pod koniec roku wieża, a
przynajmniej jej kopuła, zabłyśnie nowym blaskiem.
W przyszłym roku w wieży ma zostać
otwarty ośrodek oświatowo-kulturalny.
Są pomysły, które zostaną zgłoszone na

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
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(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

„Zamkowa”
„W Rynku”
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