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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.

Nie krzywdĨcie!

OdpowiedĨ na felieton J. Jangasa z nr 12
„Ja tylko grzecznie pytam”
Szanowny Panie Redaktorze,
W swym wirtualnym zacietrzewieniu zapomniaá Pan, Īe ¾
artykuáu to pozorowany strach
Pana przed sekretarzem Gminy,
a przecieĪ Pan mnie nie zna i nie
zamieniaá Pan ze mną w Īyciu ani
sáowa. Jak traktujĊ mieszkaĔców, to
trzeba pytaü tych mieszkaĔców, co
przychodzą do mnie ze swoimi autentycznymi problemami, a nie tych,
co zza winkla snują, takie jak Pan
wirtualnoĞci. Jestem przekonany w
tej chwili, Īe moja teza postawiona
w odpowiedzi na „Irytacje” (jeszcze
wtedy z wątpliwoĞciami, Īe nie ma
o czym pisaü…) byáa jak najbardziej
sáuszna.
Odpowiadając zaĞ w sprawie
chodnika, po rozmowie z odpowiednimi sáuĪbami wyjaĞniam, Īe
chodnik byá naprawiamy w ramach

remontów i siáami wáasnymi Gminy,
w ramach robót publicznych i z odzyskanego materiaáu. Samo zdjĊcie
pokazuje jednak, Īe wiele osób w
wielu miejscowoĞciach, a takĪe w
samym Mikstacie chciaáoby stąpaü
po takim chodniku, przy czym nie
ma chyba znaczenia, z jakiej on jest
epoki. Zapewniam Pana, Īe w samym tylko Mikstacie i nie tylko, jest
takich miejsc wiele. MoĪliwoĞci są
takie, jakie są. Jestem przekonany,
Īe wykorzystywanie odzyskanych
materiaáów i w miarĊ moĪliwoĞci
pracowników publicznych do systematycznej poprawy infrastruktury
nie Ğwiadczą chyba o arogancji
wáadzy. Wszystkiego na raz i na
gwizdek zrobiü siĊ nie da.
Kazimierz MiĞ
Sekretarz Miasta i Gminy
Mikstat

Zdaniem Jangasa
Ja znowu tylko pytam
Mam kolejne pytanie do wáadz
gminy Mikstat. W tym miasteczku
jest czĊĞciowo bardzo zaniedbana
ulica, nazwana imieniem Wincentego Witosa. ProszĊ uprzejmie wytáumaczyü mieszkaĔcom i jedno-

czeĞnie wyborcom mieszkającym
w Mikstacie, czym W. Witos zawiniá
mikstackiej wáadzy, Īe postanowiáa
przeĞladowaü tĊ postaü jeszcze
dziĞ, pozostawiając zdradzieckie
dziury na tej drodze. Nie wolno z
premedytacją szkodziü wizerunkowi czáowieka, który swoją postawą
zasáuĪyá na to, aby informacje o nim
zamieĞciü w encyklopedii. Pisząc
o szkodzeniu, piszĊ o studzience
na tej ulicy, która przez dáugi czas
w Īaden sposób nie byáa zabezpieczona. Kiedy zauwaĪono, Īe
zainteresowaliĞmy siĊ tym, robiąc
zdjĊcia, szybko dziurĊ przykryto
kilkoma deskami i na 2 drutach
zawieszono trochĊ ostrzegającej
taĞmy. Jaka to odpowiedzialna
wáadza rządząca gminą, moĪe
pozwoliü sobie na takie lekcewaĪenie zagroĪenia? Wystarczy gáupi
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wybryk podchmielonych cháystków
i deski z przykrytej dziury bezpowrotnie znikną. Czy rządzącym Mikstatem brakuje wyobraĨni, czym to
grozi? W tak prowizoryczny sposób to rolnik nie zabezpieczy nawet
swojego
szamba,
bo dba o
bezpieczeĔstwo
inwentarza. DomyĞlam
siĊ,
Īe
wygodniej
jest rządziü zza
biurka, a
czytając
przykre
recenzje
o sobie,
karciü pisz ących,
wytykając
im brak ciekawych tematów. Najpierw jednak samemu naleĪy byü
solidnym pod kaĪdym wzglĊdem
i nie tworzyü tak prowokacyjnej
tandety, o której dziennikarze
mają obowiązek pisaü. Trzeba
pamiĊtaü, Īe urzĊdowanie to nie
dobrze páatna posadka, lecz sáuĪba wszystkim ludziom.
JeĪeli dojdzie tam do nieszczĊĞcia, to nawet fachowe zabezpieczenie studzienki, juĪ po fakcie, nie
oczyĞci sumienia. MieszkaĔcy nie
chcą czekaü na nieszczĊĞcie i jak
najszybciej chcą widzieü efekty.
Mówi siĊ, Īe w Mikstacie wáadza
jest niemrawa, bo ciągle jest to, co
byáo, a czego juĪ dawno byü nie
powinno. Chciaábym siĊ przekonaü, Īe jest zupeánie inaczej.

Z ostatniej chwili

Zmiany na stanowisku przewodniczącego
Rady Miejskiej w Mikstacie
Na sesji Rady Miejskiej w Mikstacie, która odbyáa siĊ 31 marca, podjĊto
uchwaáĊ o odwoáaniu przewodniczącego Wáodzimierza Jarosza. Za uchwaáą gáosowaáo 8 radnych, przeciw -- 6.
Na stanowisko nowego przewodniczącego zostaá powoáany Stanisáaw
Roguszny.

(dokoĔczenie ze str. 1)
Na oczach dzieci zgromadzonych
na szkolnym korytarzu, podczas przerwy, na której pewnie byá dyĪurujący
nauczyciel, zostaá pokáuty cyrklem,
pobity. Nie krzyczaá, tylko wzrokiem
prosiá: zostawcie mnie, przecieĪ nic
wam nie zrobiáem, przecieĪ jestem
waszym przyjacielem…
- Nie wrócĊ tam, mamo. Ja nie
chcĊ juĪ Īyü.
*
Nieprzespane noce, rozmowy.
- Masz talent, synu, rysujesz jak nikt
na Ğwiecie, jesteĞ dobrym czáowiekiem, masz wielkie serce!
GIMNAZJUM
Znowu zniewagi, upokorzenia…
On nie ma juĪ siá. Milczy coraz
gáoĞniej. BáĊdnie krĊci siĊ wokóá
wáasnej osi. Wytrzymaü, przetrwaü,
nie upaĞü…
Najlepsi uczniowie, uzdolnieni,
lubiani w klasie, szanowani w szkole, wzorowi, ci wáaĞnie dokuczają
najbardziej, drwią najgáoĞniej. Dlaczego?
Wáączają siĊ nauczyciele, pedagog, bronią mojego syna: opamiĊtajcie siĊ, nie krzywdĨcie!
Ich odczyty, proĞby, apele
zostają skwitowane bezdusznymi
uĞmiechami.
Máodzi ludzie piszą pamiĊtniki,
piszą wiersze o miáoĞci, tolerancji,
przyjaĨni… Ci sami kierują w stronĊ
mojego syna wulgarne sáowa, wyzwiska, ci sami czyhają za wyjĞciowymi
drzwiami, by na do widzenia uderzyü
piĊĞcią i opluü.
Dlaczego?
Kolejne trzy lata mój syn zniósá
dzielnie. Koniec gimnazjum, kaĪdy
pójdzie w swoją stronĊ. Zapomną.
Czy zapomną? Dlaczego mam im
na to pozwoliü? Pewnie niejeden
bĊdzie nauczycielem, lekarzem,
prawnikiem, moĪe ksiĊdzem… Niech
pamiĊtają…
Mój 16-letni syn chowa siĊ w
sobie, jego oczy tracą blask, powoli
traci siáy, poddaje siĊ, nie chce walczyü.
Rozdanie Ğwiadectw. Padają

sáowa, na które czekaá. Wychowawca wrĊcza mu cenzurkĊ z dobrymi
ocenami, przytula go i mówi: „Przed
wami stoi uczeĔ wyjątkowy, delikatny, mądry, dobry, utalentowany”.
Po mojej twarzy páyną ázy.. jestem
wzruszona i dumna, ale wtedy sáyszĊ drwiący Ğmiech, nawet teraz,
w takim momencie… na oczach
wszystkich…
Chwytam cieĔ mojego dziecka,
wlokĊ go za sobą, zamykam drzwi,
odchodzimy z lĊkiem, i jednak nadzieją…
TECHNIKUM
Na początku wakacji postanowiá
siĊ modnie ostrzyc, potem kupiáam
mu modne ubrania, nowe, áadne okulary. Mój syn staá siĊ inny, wyprzystojniaá, trochĊ jakby poweselaá. Wstąpiáa w nas nadzieja na nowe, lepsze
jutro. Dáugie rozmowy, wzmacnianie
poczucia wáasnej wartoĞci.
-WybraliĞmy dla ciebie przyjazną
szkoáĊ, nie bĊdziesz sam, bĊdziesz
miaá wielu przyjacióá, nikogo z twojego gimnazjum nie bĊdzie w twojej
nowej klasie. Musisz tylko uwierzyü
w siebie, wyprostuj plecy, podnieĞ
gáowĊ.
- Nie umiem, mamo, juĪ nie
umiem, bojĊ siĊ!
- Uda ci siĊ, bĊdziesz dobrym
uczniem, zostaniesz psychologiem,
jak chcesz, lub fizjoterapeutą.
BĊdziesz pomagaá innym, jak marzysz…
Nie poznajĊ mojego dziecka.
„Wiesz, trochĊ siĊ ze mnie Ğmieją, mówią, Īe jestem dziwny, ale nie
jest Ĩle”.
A potem kolejne, juĪ coraz mniej
optymistyczne, sáowa:
„Oni nie chcą ze mną usiąĞü w
áawce”. „Nie chciaáem ci mówiü, ale
zrobili mi zdjĊcia i umieĞcili je w Internecie”.„Zobacz, Ğmieją siĊ ze mnie,
mówią, Īe jestem gáupi, niedorobiony, czubek. WyĞmiewają siĊ ze mnie,
kpią na forum w Internecie”.

ne. DuĪo mówi, krzyczy, miota siĊ,
krĊci wokóá wáasnej osi, zamyka siĊ
w pokoju, pisze list, jeden, drugi….
„Mamo, ja nie chcĊ Īyü, powieszĊ siĊ, jestem nikim…”
„Mamo, nikt mi nie wierzy, ON
szepce mi do ucha z drwiną, Ğmieje
siĊ ze mnie, znĊca siĊ nade mną psychicznie, lecz w obecnoĞci klasy i
nauczycieli milczy, udaje kumpla”.
„Poszedáem do nauczycieli,
dyrektora, do wszystkich…JA NIE
ZWARIOWAàEM!”
MyĞlaáam potem wiele dni i nocy
- ONI! Kilku takich w szkole podstawowej, kilkunastu w gimnazjum,
kilkoro w technikum… reszta bierna,
bez zdania, bez reakcji…
Kim bĊdą ludzie, którzy tak
dobrze bawili siĊ kosztem mojego
dziecka, którzy tak je skrzywdzili,
gdzie są ich rodzice? Dlaczego?
Mój syn bĊdzie psychologiem…
BoĪe, Īeby oczy znowu zaczĊáy
widzieü normalny Ğwiat, Īeby serce
zaczĊáo normalnie odczuwaü, Īeby
umiaá siĊ podnieĞü. ModlĊ siĊ o cud!
ĝwiat siĊ zawaliá, teraz ja krĊcĊ
siĊ wokóá wáasnej osi, teraz moje
oczy staáy siĊ wielkie i dzikie. Mój syn
istnieje w innym wymiarze. Tamten
wymiar skoĔczyá siĊ 26 marca, w
jego 18. urodziny.
***
JeĞli Twoje dziecko jest w
jakikolwiek sposób przeĞladowane lub upokarzane, musisz mu
pomóc, nie bój siĊ o tym mówiü,
trzeba o tym mówiü, trzeba reagowaü. Otwórzmy spoáeczną dyskusjĊ na ten temat na lamach „Czasu
Ostrzeszowskiego”. Czekamy na
listy, sygnaáy, PaĔstwa doĞwiadczenia, wspomnienia….

ZatrudniĊ tapicera
lub pracownika na
przyuczenie zawodu,

INNY WYMIAR
Mój syn ma 18 lat. JuĪ kilka
tygodni nie chodzi do szkoáy. Jego
oczy są ogromne, dalekie, nieobec-

tel. 0609 664 620;
062/ 732-75-76

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych
nieruchomości
L.P.
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NieruchomoĞci stanowią wáasnoĞü Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
Przedmiotowe nieruchomoĞci, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone symbolem M1;M2.
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną informuje , Īe I przetarg ustny na wyĪej wymienione nieruchomoĞci
odbĊdzie siĊ w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godz. 1000 w UrzĊdzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną salka nr
2a .
Osoby przystĊpujące do przetargu winny wpáaciü wadium najpóĨniej do dnia 28 kwietnia 2008 r. na konto depozytowe UrzĊdu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 47 9256 0004 0062 0875 2000 0040 RBS Lututów O/Grabów
nad Prosną lub w kasie urzĊdu (pok.5) z dopiskiem nr dziaáki na którą dokonano wpáaty wadium.
Przetarg uwaĪa siĊ za waĪny chociaĪby jeden z uczestników zaoferowaá cenĊ wyĪszą od wywoáawczej .
Do ceny osiągniĊtej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat wysokoĞci 22% .
Cena sprzedaĪy páatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto UrzĊdu Miasta i Gminy Grabów nad
Prosną 91 9256 0004 0062 0862 2000 0010 RBS Lututów O/Grabów nad Prosną .
Wadium wpáacone przez uczestnika, który przetarg wygraá, zalicza siĊ na poczet ceny nabycia, a wadia wpáacone
przez pozostaáe osoby zwraca siĊ, nie póĨniej niĪ przed upáywem 3 dni od daty przetargu .Wadium ulega przepadkowi
w razie uchylenia siĊ uczestnika, który przetarg wygraá, od zawarcia umowy .
W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialne dotyczący sprzedaĪy
nieruchomoĞci .Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomoĞci.
Na przetarg naleĪy przybyü z dokumentami toĪsamoĞci oraz naleĪy przedáoĪyü NIP i dowód wpáaty wadium.
Organizator przetargu moĪe odwoáaü przetarg z waĪnych przyczyn.
Informacja – Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną pok.12 telefon : 730-50-24 w.52
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
Edmund Geppert

KJ

Szczegóáy za tydzieĔ.

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

„Borek” od 31.03.2008 do 06.04.2008, t. 586-13-87
„JagielloĔska” od 07.04.2008 do 13.04.2008, 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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