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Zdaniem Jangasa

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

✂
✂ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGÓW
Ważny od 9 XII 2007r. do 13 XII 2008r.

✂

KATOWICE
1.231, 16.152
KĘPNO
1.231, 6.26, 8.58, 13.053, 15.164, 16.152, 17.16, 21.04
KLUCZBORK
1.231, 6.26, 8.58, 13.053, 15.164, 17.16,
KOŁOBRZEG
22.455
OSTRÓW WLKP. 5.37, 7.024, 8.52, 9.482, 13.58, 15.483, 19.51, 22.455
POZNAŃ GŁ.
5.37, 9.482, 13.58, 22.455
SZCZECIN GŁ.
9.482
WIELUŃ
16.152

✂

busy. O ile dobrze pamiętam, to
komunikację miejską zafundowano nam 23 maja 2001 roku,
tuż przed podpisaniem umowy
partnerskiej z gminą Sztuhr. W
końcu czymś trzeba było zabłysnąć, jak przyjeżdżali partnerzy
z Zachodu. Już wtedy podejrzewałem, że w jakiejś mierze jest
to chwyt propagandowy, aby
pokazać, jak władza dba o mieszkańca, który łoży na jej utrzymanie. W niedługim czasie, już po
podpisaniu umowy partnerskiej,
komunikacja miejska znikła z ulic
naszego powiatowego miasta.
Zastanawiam się, kiedy wreszcie
zostaną usunięte te pozostałości
po tamtej zagrywce.
Na ul. Piastowskiej, naprzeciwko biblioteki, słup z tablicą
nadal przypomina, że w tym
miejscu jest przystanek dla
wysiadających. Czy nasze szlachetne władze pomyślą wreszcie,
jak czują się przyjezdni, którzy
widząc przystanek dla wysiadających, szukają takiego, na
którym można wsiąść do autobusu. A może chodzi o to, żeby
szukając przystanku zwiedzili
całe miasto?

✂

Cudactw jest wiele

✂

Objaśnienia znaków i skrótów:
Godziny podkreślone - pociągi pośpieszne.
Pozostałe - pociągi osobowe.
1.Kursuje do 12.11.2008 oprócz 25, 26.12.2007; 1.01; 26.02-20.03; 23,
24.03.2008
2.„MERKURY” Kursuje codziennie oprócz 25.12.2007; 23.03.2008
3.Kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31.12.2007; 22, 23.03; 1, 2, 3, 22, 23,
24.05; 15.08; 8, 9, 10.11.2008r.
4.Kursuje w dni robocze oprócz 24, 27, 28, 31.12.2007; 2, 23.05.2008;
10.11.2008r.
5.Kursuje do 10.11.2008 oprócz 24, 25, 31.12.2007; 24.02 – 18.03.2008;22,
23.03.2008r.

Mając na względzie świąteczne wojaże mieszkańców naszego powiatu, prezentujemy nowy rozkład jazdy pociągów. Zaczął on obowiązywać
od 9 grudnia br. na terenie całego kraju. Tradycyjnie już Polskie Koleje
Państwowe zlikwidowały szereg połączeń, głównie lokalnych. Ze stacji
Ostrzeszów odjeżdżają na szczęście niemal wszystkie z dotychczasowych
pociągów, warto jednak zwrócić uwagę na godziny odjazdów, gdyż uległy
one zmianom.

Jan Janas
JeĞli chcieliby PaĔstwo podzieliü siĊ jakąĞ wiadomoĞcią, przekazaü informacjĊ, jeĞli mają PaĔstwo sprawĊ, którą naleĪaáoby siĊ zająü, która
wymaga interwencji lub pomocy, a moĪe tylko upublicznienia, proszĊ
dzwoniü – tel. 0607 712 013
Na pewno siĊ nią zainteresujĊ i postaram siĊ pomóc.
Jan Jangas

Serdeczne podziękowanie
księdzu proboszczowi Pawłowi Malińskiemu,
rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim,
którzy okazali serce i współczucie, zamówili msze
święte, złożyli kwiaty i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

śp. AGNIESZKĘ ŚMIEJCZAK
składa rodzina

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

✂

wiem, Īe w swoich felietonach uĪywam czĊsto dosyü ostrych sáów, pokazując róĪne báĊdy i niedociągniĊcia. Tak zostaáem wychowany, tak mnie
uczono w szkole, aby na záo reagowaü, báĊdy wskazywaü, a biednym
i sáabszym pomagaü. Zapewne mógábym uĪywaü áagodniejszej formy
przekazu, ale uwaĪam, Īe tylko wyraĨne i dobitne sáowa potraﬁą wywoáaü
szybką reakcjĊ, a przecieĪ o to wáaĞnie chodzi tym, którzy do mnie siĊ
zwracają. Wiem, Īe nie jestem alfą i omegą, nie posiadam monopolu na
prawdĊ i nie mogĊ byü ostateczną wyrocznią. Dlatego wszystkich, których
swoim pisaniem uraziáem, serdecznie przepraszam.
W ĝwiĊta wygląda wszystko lepiej, mam wiĊc nadziejĊ, Īe magia ĝwiąt
pozwoli PaĔstwu spojrzeü na mnie áagodniejszym okiem.
Z okazji ĝwiąt BoĪego Narodzenia ĪyczĊ PaĔstwu
przede wszystkim zdrowia, pomyĞlnoĞci, wielu sukcesów oraz pewnoĞci ﬁ nansowej w nadchodzącym
Nowym Roku 2008.

✂

Szanowni Czytelnicy,

✂

Już od dawna, kiedy patrzyłem na mapę Ostrzeszowa,
dziwiło mnie, że al. Wojska Polskiego nagle, ni stąd, ni zowąd,
zamienia się w ulicę Sikorskiego.
Najczęściej zmiana nazwy ulicy
następuje na skrzyżowaniach,
choć bywa, że jedna długa
przecina kilka przecznic. Rzadko
jednak jest tak, że ta sama droga,
nagle okazuje się już drogą o innej nazwie niż ta, na którą wjeżdżaliśmy. Tak właśnie al. Wojska
Polskiego zmienia swoją nazwę,
choć wszyscy wiedzą, że jest to ta
sama droga. Od niedawna mamy kolejną taką sytuację - ulica
Grunwaldzka nagle zamienia się
w Hetmańską. Order dla tego,
co to wymyślił. Jeszcze większe
zdziwienie budzą takie rodzynki
jak symbole zapomnianej już
komunikacji miejskiej. Oto pod
jednym ze znaków widnieje
napis „nie dotyczy komunikacji
miejskiej”. Znaki drogowe są po
to, aby usprawnić ruch, ale zbyt
wielka ilość napisów pod nimi,
tym bardziej zupełnie niepotrzebnych, jest przeszkodą. Jest
też przystanek, na który od lat
nie podjeżdżają miejskie auto-

19.12.2007

Pozyskano dotację na pomoc
dla uczniów niepełnosprawnych
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną otrzymała dotację w wysokości 44.075,00 złotych
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
programu pn. „UCZEŃ NA
WSI – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz
gminy miejsko – wiejskie”.
Ł ąc znie
mies zk ańc y
złożyli 18 wniosków o
dofinansowanie, w następujących obszarach:
-dofinansowanie nauki
uczniów szkół podstawo-

wych, liczba wniosków 8;
-dofinansowanie nauki
uc zniów
gimnazjum,
lic zba
wniosków
3;
-dofinansowanie nauki
uczniów ponadgimnazjalnych, liczba wniosków 7.
Podpisanie umów nastąpiło w grudniu br., a wypłata
środków, po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych, które muszą
być wystawione w okresie
trwania roku szkolnego
2007/2008, odbywać się
będzie na bieżąco.

Serdeczne
podziękowanie
dla lekarzy i personelu
medycznego z oddziału
wewnętrznego szpitala w
Ostrzeszowie za troskliwą
opiekę nad

śp. Marianną Mikołajczyk
składa rodzina

Dowożenie dzieci
niepełnosprawnych do szkół
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnych
w dowożeniu ich do Szkoły Specjalnej w Ostrzeszowie. Obecnie z tej pomocy korzysta 10 dzieci,
z czego 7 (w tym dwoje dzieci na wózkach
inwalidzkich) dowożone są z miejsca zamieszkania specjalnie dostosowanym busem. Borykamy się już z problemem braku miejsc, gdyż
liczba dzieci niepełnosprawnych wymagających dowożenia z roku na rok zwiększa się.
Nie ulega wątpliwości, że każda pomoc rodzinom, w których występuje
niepełnosprawność, jest nieoceniona,
a potrzeby są ogromne. Staramy się w
miarę możliwości tę pomoc realizować.
M. Nawrocka

M. Nawrocka

Serdeczne podziękowanie
rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
sąsiadom, delegacjom oraz wszystkim,
którzy okazali serce, współczucie i uczestniczyli w nabożeństwie pogrzebowym, założyli
kwiaty, zamówili masze św. i odprowadzili na
miejsce wiecznego spoczynku

śp. Mariannę Mikołajczyk

składa rodzina

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

„Zamkowa” od 17.12.2007 do 24.12.2007, t. 732-05-35
„Borek” 25.12.2007, t. 586-13-87
„Pod Wagą” 26.12.2007, t. 730-32-23
„JagielloĔska” od 27.12.2007 do 31.12.2007, t. 730-94-64
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200
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