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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.

Nowy Komendant KP Grabów
1 kwietnia 2008 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu na wniosek
Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie powoáaá na stanowisko
Komendanta Komisariatu Policji w Grabowie n/Prosną nadkomisarza Adama
Surowego. Nadkomisarz Adam Surowy
jest policjantem od
18 lat. Dotychczas
peániá obowiązki z-cy
naczelnika Sekcji
Ruchu Drogowego
KMP w Kaliszu.
We wprowadzeniu
komendanta uczestniczyli policjanci pracujący w KP Grabów,
kierownictwo KPP
w
Ostrzeszowie,
a takĪe burmistrz
Grabowa n/Prosną p.
Edmund Geppert oraz sekretarz Gminy p. Hieronim StĊpieĔ.
Panu komendantowi Īyczymy wielu sukcesów!!!

ZàAPANY NA GORĄCYM UCZYNKU
zajĞcia. Nie byá to
jego pierwszy tego
rodzaju wybryk chuligaĔski. Kilkakrotnie przychodziá po
zamkniĊciu sklepu
i zaáatwiaá siĊ pod
sklepem. Przychodziá równieĪ w dzieĔ
do sklepu pod wpáywem alkoholu, ubliĪaá, groziá i próbowaá
demolowaü sklep.
Przy okazji dziĊkujĊ
pewnej osobie, która
CierpliwoĞü czasem popáaca.
Przekonaá siĊ o tym p. Ryszard Kowalczyk, mający sklep w Kraszewicach..
Przez dáuĪszy czas, przychodząc do
pracy, znajdowaá przed sklepem potáuczone szkáo. Wreszcie postanowiá
zasadziü siĊ na wandala. Wyrzeczenie nieprzespanej nocy opáaciáo siĊ.
Sprawcą okazaá siĊ znany mu mieszkaniec Kraszewic.
Oto relacja p. Ryszarda o caáym
zajĞciu:
„Od dnia 23 marca br., gdy przyjeĪdĪaliĞmy rano pod nasz sklep, na kostce brukowej znajdowaáo siĊ rozbite
szkáo. 26 marca postanowiáem zastaü
na noc w sklepie, aby záapaü sprawcĊ tego czynu na gorącym uczynku.
Rano dnia 27 marca o godz. 5:44 zaobserwowaáem, jak Jan B. wyszedá na
drogĊ i skierowaá siĊ w stronĊ pojemników na szklane butelki. Wyciągnąá
z nich jedną butelkĊ i ruszyá w kierunku mojego sklepu. Z chodnika rzuciá
tak gwaátownie, Īe butelka ta rozbita
znalazáa siĊ pod drzwiami sklepowymi. W tym momencie podbiegáem do
niego i kategorycznie zaĪądaáem, aby
posprzątaáem to szkáo, które przed
momentem rozbiá i oĞwiadczyáem mu,
Īe zawiadomiĊ policjĊ. Caákowicie zignorowaá moje ostrzeĪenie i udaá siĊ
w stronĊ podwórza GS-u Kraszewice,
skąd przyszedá. Wszystko nagraáem
teĪ kamerą, co moĪe stanowiü dowód

Serdeczne
podziĊkowania
dla caáej kadry kierowniczej oraz wszystkich
pracowników Fabryki
Ceramiki Budowlanej z
Ostrzeszowa za okazanie
zainteresowania i pomoc
naszej rodzinie
skáada
Jan Walter z dzieümi
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XVII sesja Rady Powiatu

WROCàAWSKA FIRMA ZAINTERESOWANA SZPITALEM W OSTRZESZOWIE
Miły akcent na początek – Pollena
Ostrzeszów nagrodzona w tym roku
tytułem HIT, a także FUMO wyróżnione
nominacją do tej nagrody, znalazły także uznanie u władz powiatu. Przedstawiciele obu firm na ostatniej sesji Rady
Powiatu otrzymali okolicznościowe
dyplomy.
Później już nie było tak miło. Sporo
czasu zabrały przepychanki dotyczące
kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska. Komisja Rewizyjna, kierowana przez
Ryszarda Muchę, w jakimś sensie stronę
konfliktu, wahała się z wzięciem na
siebie ciężaru dojścia do prawdy. Wątpliwości zgłaszał M. Lamek. Obsadny powtórzył już wygłoszoną tezę, że jeśli się
chciało być w komisji rewizyjnej, trzeba
teraz pracować. Przypomniał, że swego
czasu dla niego nie było miejsca w tej
komisji. Radny J. Ibron zaproponował
ograniczenie tematu dociekań komisji
do gospodarki leśnej, z rozszerzeniem
na lata 2005-2007. Po dyskusji zarówno
poprawkę Ibrona, jak i całą uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
Interpelacje dotyczyły szpitala i tym
razem odpowiadał na nie dyr. Siciński.
J. Ibron dopytywał się, czy są oferty na
ogłoszony przez ZZOZ konkurs na przejęcie oddziałów szpitalnych. Jak dotąd
pomogáa mi w ustaleniu sprawcy”
Tym razem sprawca záoĞliwych
wybryków zapewne odpowie za swe
czyny, co niechaj bĊdzie przestrogą
dla innych Īartownisiów – wandali.
K.J.

KLUB PRAWICY ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ

zaprasza
na uroczystość upamiętniającą 68. rocznicę zbrodni katyńskiej,
która odbędzie się w dniu
11 kwietnia 2008r.
W programie:
18.30 – Msza św. w farze
ok.19.30 – zgromadzenie przy
obelisku „Golgota Wschodu”

zespoły pracownicze, na które liczono,
nie wyrażają zainteresowania, za to
zgłosiła wstępną ofertę znana na rynku
medycznym ogólnopolska firma EMC
Instytut Medyczny we Wrocławiu. Jest
to spółka giełdowa, mająca swe udziały
w pięciu szpitalach. Ponieważ oferta ma
charakter wstępny, będą prowadzone
rozmowy. Do 17 kwietnia przedłużony
został czas składania ofert.
Drugie pytanie, zadane przez K. Obsadnego dotyczyło zdarzenia opisanego
w „CzO”, w artykule „Izba powolnych
przyjęć”. W tej sprawie dyrektor nie miał
wiele do powiedzenia, posłużył się spisaną na kartce relacją oddziałowej Izby
Przyjęć. Tłumaczenie kładło nacisk na
dużą liczbę przyjmowanych pacjentów i
zbieg różnych okoliczności, co uniemożliwiło przyjęcie od razu wspomnianej w

artykule pacjentki. „Trochę pokory nie
zaszkodzi” nawoływał Obsadny, podkreślając buńczuczność w wypowiedzi
lekarza poproszonego o odpowiedź,
która dobru szpitala na pewno nie
służy.
Podczas sesji radni mieli okazję zapoznać się również ze sprawozdaniem
z działalności PUP w Ostrzeszowie w
2007r., a także Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za ten sam rok. Z kolei informację z działań prowadzonych przez
Powiatowe Biuro ARiMR w Ostrzeszowie
przekazał Radzie szef Agencji J. Ibron.
Warto jeszcze odnotować zmiany w
budżecie, tym bardziej że dzięki zwiększeniu subwencji oświatowej wzrósł on
aż o 3.174.000 zł – tak po stronie dochodów, jak i wydatków.
K. Juszczak

Serdeczne podziĊkowanie
KsiĊdzu Krzysztofowi Duchnowskiemu za opiekĊ
duchową i wsparcie w cierpieniu podczas dáugotrwaáej
choroby naszego kochanego Taty

Czesáawa Harabasza
skáadają córka i syn

Serdeczne podziĊkowanie
dr. Arturowi Kubotowi oraz caáemu personelowi Zakáadu Opieki Paliatywnej „Dobry Samarytanin” – hospicjum domowe za troskliwą opiekĊ nad naszym Tatą

Czesáawem Harabaszem
skáadają córka i syn

Serdeczne
podziĊkowania
dla ostrzeszowskiego
Hospicjum za okazanie
pomocy oraz wsparcie w
ciĊĪkich chwilach
skáada
Jan Walter z dzieümi

Serdeczne
podziĊkowania

Serdeczne podziĊkowanie

dla personelu Zakáadu Opieki
Paliatywnej „Dobry Samarytanin”
w Ostrzeszowie, w szczególnoĞci
dla Pana doktora Artura Kubota
oraz pielĊgniarek: pani Joli i pani
Ewy za troskliwą opiekĊ nad

dr. Jarosáawowi Dutkiewiczowi oraz pozostaáym lekarzom i pielĊgniarkom oddziaáu wewnĊtrznego szpitala
w Ostrzeszowie za Īyczliwą opiekĊ nad naszym Tatą

Czesáawem Harabaszem
Ğp. Janiną GarbaczyĔską

skáada rodzina

Serdeczne podziĊkowanie
rodzinie, ks. proboszczowi S. Szkaradkiewiczowi, przyjacioáom, znajomym, sąsiadom, delegacjom oraz wszystkim , którzy
okazali serce, wspóáczucie i uczestniczyli w naboĪeĔstwie pogrzebowym, záoĪyli kwiaty, zamówili msze Ğw i odprowadzili na
miejsce wiecznego spoczynku

Ğp. JaninĊ GarbaczyĔską

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

Wszystkim, którzy brali udziaá w pogrzebie

Ğp. Katarzyny Szewczyk
záoĪyli wieĔce i kwiaty oraz zamówili msze
ĞwiĊte, serdeczne podziĊkowania

skáada rodzina

skáada rodzina

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

„JagielloĔska” od 07.04.2008 do 13.04.2008, t. 730-94-64
„W Rynku” od 14.04.08 do 20.04.08, t. 730-04-72

skáadają córka i syn
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