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Zdaniem Jangasa

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Szwajcarski serek
DROGA to wydzielony pas
terenu składający się z jezdni,
pobocza, chodnika, drogi
(ścieżki) dla pieszych lub drogi
(ścieżki) dla rowerów, łącznie
z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w
obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdów, ruchu pieszych,
jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt.

Ze względu na funkcje w
sieci drogowej, drogi dzielą się
na następujące kategorie:
1.drogi krajowe
2.drogi wojewódzkie
3.drogi powiatowe
4.drogi gminne
Dziś zajmę się drogami
gminy, a w szczególności jedną, która wygląda jak szwajcarski ser. Spokojnie można
powiedzieć, że jest tam dziura
na dziurze i jeszcze dziurą
pogania. Dla dróg gminnych
zarząd sprawuje odpowiedni
Urząd Gminy. W Ostrzeszowskiej gminie zajmuje się tym
majątkiem, dobrodziejstwem
czy może problemem, Wydział
Gospodarki Komunalnej. Droga, o której piszę, znajduje
się w bezpośredniej bliskości
Osiedla Harcerskiego, a prowadzi od al. Wolności aż do
ul. Cichej. Odcinek pomiędzy
al. Wolności a ul. Zuchów jest
w opłakanym stanie. Trzeba
zauważyć, że nie jest to jakaś
wiejska dróżka prowadząca
do pól, lecz trakt komunikacyjny, po którym dziennie przemieszczają się setki ludzi. Nie
wszyscy jeżdżą samochodami,
choć i dla samochodów jazda
tym odcinkiem jest czymś w
rodzaju prób wytrzymałościowych. Najgorzej jest dzieciom
idącym do szkoły tuż po deszczu, bo starsi, mając dłuższe
nogi, potrafią przeskoczyć z

wysepki na wysepkę. Gorzej
jednak mają ci, co jadą na
rowerach. Koło, wpadając w
taką wypełnioną wodą dziurę, robi fontannę, która potrafi
zmoczyć buty, skarpety i nawet nogawki po same kolana.
Takich dziur pełnych wody jest
kilkadziesiąt i nie ma możliwości, aby jadąc, kilku z nich nie
„zaliczyć”.
Teraz jest nadzieja, że

władza, która jest już mobilna,
dotrze i w tamto miejsce, aby
obejrzeć, jak wygląda gospodarstwo, którym zarządza. Żeby nie było trzeba zbyt długo
szukać, podpowiem, że ulica
ta nosi miano Małkowskich.
A może tuż po opadach ktoś z
odpowiedzialnych za ten stan
rzeczy przejedzie tamtędy właśnie rowerem, wyłącznie tylko
takim na dwóch kółkach, a jak
wjedzie w błoto i ubabrze się
w nim, to zrozumie, co czują
ludzie przemieszczający się
tamtą drogą. Zdjęcie robiłem
po niewielkich opadach, a
właściwie nie opadach, lecz
delikatnej mżawce. Jak widać,
droga ta nie nadaje się nawet
do pędzenia zwierząt, bo
strach, by sobie nóg nie połamały.
W bliskim sąsiedztwie
opisywanej ulicy znajdują
się następne o podobnym
wyglądzie, lecz noszące szlachetniejsze nazwy, bo aż z
królewskiego rodu. Są to ulice:
Aleksandra Jagiellończyka i
Anny Jagiellonki. Ulice te są
bardzo króciutkie, tak że dobry trójskoczek przeskoczyłby
je przy pierwszym podejściu
do skoku. Aż dziw bierze, że
władze nasze stać na luksusy, a brak jest pieniędzy na
porządne utwardzenie tych
króciutkich „królewskich” ulic.

Serdeczne podziękowanie
Wszystkim, którzy okazali pomoc w ciężkich
chwilach, złożyli wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce, uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych
ś.p. Eugeniusza Jarych
gorące podziękowania składa
Żona

Apteki
Plan dyżurów wieczornych i popołudniowych

ILE ZARABIA NAUCZYCIEL?
Dokończenie ze str. 1
Wiadomo, że uprawiając jakikolwiek zawód, otrzymuje się też dodatek
za wysługę lat. Dodatek ten wypłaca się
biorąc pod uwagę maksymalnie 20 lat
pracy. W moim przypadku jest to kwota
439 zł. Pani minister mówiła również
o dużych dodatkach motywacyjnych.
Otrzymuję ten dodatek w wysokości 40
zł. Być może gdzie indziej jego wysokość
różni się nieco od tej sumy, ale i tak będą
to różnice mało istotne. Gdyby nawet
uwzględnić wszystkie wymienione tu
dodatki, to w moim przypadku uzbierałaby się kwota 2.674 zł. Zatem i tak podana w wypowiedzi telewizyjnej suma 3,5
tys. zł jest przesadzona o niemal tysiąc.
Nie jest dobrze, jeśli osoba będąca
ministrem bierze „z powietrza” mocno
zawyżone kwoty i rzuca je w eter. Słyszy
to całe społeczeństwo i myśli – ileż to
ci nauczyciele zarabiają, a jeszcze im
mało” – konkluduje całą sprawę nasza
rozmówczyni.
W tym miejscu warto wyjaśnić, że
wszystkie przedstawione tu kwoty są
podane wg stawek brutto i żaden dyplomowany nauczyciel wspomnianej
tu kwoty 2.674 zł na rękę, niestety, nie
dostaje.
Żeby uciąć wszelkie dywagacje na
temat nauczycielskich wynagrodzeń,

Dyżury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i święta 900 - 2200

podajemy WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH
STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI przedstawionych
w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji z marca 2007r.(Dz.U. nr 56).
Mimo zapowiadanych zmian stawki te
ciągle obowiązują. Wysokość nauczycielskich pensji zależna jest od poziomu
wykształcenia, a także od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Biorąc
pod uwagę poziom wykształcenia (od
najwyższego do najniższego) stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
kształtują się następująco:
1. Z tytułem zawodowym magistra i
przygotowaniem pedagogicznym:
•
nauczyciel stażysta
1.218 zł
•
nauczyciel kontraktowy 1.444 zł
•
nauczyciel mianowany
1.829 zł
•
nauczyciel dyplomowany 2.195 zł
2. Z tytułem zawodowym magistra
bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem zawodowym licencjata
(inżyniera) z przygotowaniem
pedagogicznym:
•
nauczyciel stażysta
1.042 zł
•
nauczyciel kontraktowy 1.240 zł
•
nauczyciel mianowany
1.570 zł
•
nauczyciel dyplomowany 1.887 zł
3. Z tytułem zawodowym licencjata
(inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia

kolegium nauczycielskiego lub
nauczycielskiego kolegium języków
obcych:
•
nauczyciel stażysta
901 zł
•
nauczyciel kontraktowy 1.070 zł
•
nauczyciel mianowany 1.355 zł
•
nauczyciel dyplomowany 1.626 zł
4. Z pozostałym wykształceniem:
•
nauczyciel stażysta
748 zł
•
nauczyciel kontraktowy
891 zł
•
nauczyciel mianowany
1.126 zł
•
nauczyciel dyplomowany 1.351 zł
Tak właśnie przedstawiają się zarobki brutto nauczycieli, z pominięciem
dodatków za wysługę lat i motywacyjnego. Są to stawki, których wysokość może
rozczarować. Pewnie, że słychać głosy
mówiące, iż nauczyciele mają dłuższe
wakacje i ferie, a także tylko 18 godzin
pracy. Pamiętać trzeba wówczas o tym,
że do tego dochodzą dyżury, zajęcia pozalekcyjne (niepłatne) i przygotowanie
do lekcji
Dużo można by pisać o plusach i minusach zawodu nauczyciela, o zaszczycie
niesienia kaganka oświaty i powołaniu
niezbędnym do bycia prawdziwym
pedagogiem. Postanowiłem wszakże
skupić się na liczbach, one podobno nie
kłamią, choć interpretację podanych tu
kwot pozostawiam ocenie czytelników.
K. Juszczak

Zapraszamy
autorów legend
Dobiega końca ocenianie legend nadesłanych na konkurs wakacyjny.
Wyniki ogłosimy najpierw uczestnikom konkursu na spotkaniu, które odbędzie się 31 stycznia o
godz. 17 w sali „Strażak” w Ostrzeszowie, a dopiero później opublikujemy je na łamach „Czasu”.
Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu oraz jurorów. Również na
tym spotkaniu, przy pączku (tłusty czwartek) i herbatce, nastąpi otwarcie kopert i zidentyfikowanie
laureata.
Osoby, które miałyby problem z dojazdem, prosimy o kontakt telefoniczny (062 730-14-90), postaramy się pomóc.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam!
Jolanta Szmatuła – red. nacz.

Uwaga Mieszkańcy gminy Mikstat!!!
03.02.2008r. w godzinach 09.00-13.00 w Szkole Podstawowej w Mikstacie
będzie pobierana krew (honorowo) na potrzeby Szpitala w Ostrzeszowie oraz
szpitali w Wielkopolsce.
Kobiety i mężczyźni w wieku 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 OTKiK w Ostrzeszowie
lek. med. Stanisław Walkiewicz
oraz Burmistrz MiG Mikstat
mgr Bogdan Małecki

Serdeczne podziękowania
za udział w uroczystości ostatniego pożegnania
ś.p. Zbigniewa Frączek
wszystkim przyjaciołom, znajomym, współpracownikom, sąsiadom, mieszkańcom Ostrzeszowa i okolic
składa
pogrążona w smutku rodzina

BEZPŁATNE
BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
W dniach od 25 do 29 lutego 2008 roku
przeprowadzone będą przy szpitalu
bezpłatne badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50 – 69 lat.
Obowiązkowa rejestracja na badania
przyjmowana jest
telefonicznie pod numerem (062) 732
06 23
lub osobiście – Urząd Miasta i Gminy w
Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31
- pokój 16 (I piętro)

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla Bractwa
Kurkowego za pieniądze
ofiarowane Agnieszce,
dzięki którym dziewczynka może być
rehabilitowana.
wdzięczna Agnieszka
Myszor z rodzicami

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

„Jagiellońska” od 28.01.2008 do 03.02.2008, tel. 730-94-64
„W Rynku” od 04.02.2008 do 10.02.2008, tel. 730-04-72
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