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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 0607 712 013

PODZIĉKOWANIE

Dlaczego pusty?
Bodajże w listopadzie ubiegłego
roku ukończono budowę parkingu
wzdłuż ul. Leśnej, tuż przy przedszkolu
sióstr nazaretanek. O taką inwestycję
wnioskował na sesji odbywającej się
26 kwietnia 2007 r. radny A. Manikowski. Jak widać, jedni latami proszą o
naprawienie drogi, budowę kawałka
chodnika lub inną konieczną inwestycję i nie mogą się doprosić, a inni bąkną

tylko słówko i już buduje się parking.
Parking przy osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie prawie każdy ma
własne podwórko i garaż. Przy przedszkolu wystarczyłaby mała zatoczka
na kilka samochodów, tylko po to, aby
zatrzymać się i doprowadzić dziecko
do przedszkola. Wybudowano jednak
parking długości ok. 80m i teraz przez
większość dnia stoi pusty. Przyglądam
się temu już dłuższy czas i rzadko kiedy
można zauważyć tam większą ilość
stojących samochodów. Rozmawiałem
nawet z kilkoma ludźmi mieszkającymi w tamtej okolicy i prawie każdy
mówi, że jest to chybiona inwestycja.
Ludzie wskazują inne miejsca, gdzie
doskwiera brak parkingów, lecz dodają, że pozycja społeczna niektórych
osobistości mieszkających w okolicy

ma swoje prawa i parking budowano
jakby na zamówienie. Ponoć przedszkole było tylko dobrym pretekstem
do budowy parkingu, który ma służyć
komu innemu. Być może to prawda, ale
ja zauważyłem inny powód, powód,
który stanowczo zakazuje postoju. Oto,
jadąc ul. Leśną od al. Wojska Polskiego,
tuż przed parkingiem ustawiono znak
zakaz postoju i być może dlatego

parking stoi pusty. Taki znak miałby
sens, gdyby była to wyłącznie zatoka
do zatrzymywania się tylko dla wysadzenia dziecka, ale jeśli jest to obszerny
parking, to nie mam pojęcia, dlaczego
ustawiono znak zakaz postoju. Aż się
prosi, aby tam wreszcie postawić znak,
taki z literką P, oznaczający parking. Po
co komu parking, na którym zakazuje
się postoju. Zastanowić się należy,
czy nie była to naprawdę chybiona
inwestycja. Tak duży parking, wybudowany w centrum miasta czy chociażby
wzdłuż ul. Zamkowej przy osiedlu
mieszkaniowym, rozwiązałby wiele
problemów, jest bardziej potrzebny i
na pewno byłby lepiej wykorzystany
niż ten przy Leśnej.
Jan Jangas

W związku z przejĞciem na emeryturĊ i zakoĔczeniem mojej
pracy na stanowisku Ordynatora Oddziaáu WewnĊtrznego Szpitala
ZZOZ w Ostrzeszowie skáadam najserdeczniejsze podziĊkowania
wszystkim, z którymi w czasie kadencji miaáem zaszczyt wspóápracowaü, zarówno w samym ZZOZ, jak i poza nim.
Szczególnie gorąco dziĊkujĊ moim bezpoĞrednim wspóápracownikom
na Oddziale WewnĊtrznym, z którymi wspólnie przyszáo nam zmagaü
siĊ (najwiĊcej w ostatnim okresie) z trudnoĞciami, zwáaszcza organizacyjnymi.
Wymieniü tu pragnĊ: zastĊpcĊ ordynatora pana dr. Jarosáawa Dutkiewicza, panią dr AlicjĊ Gregorczyk-BochyĔską, pielĊgniarkĊ oddziaáową
– panią HalinĊ Kowarską, wszystkie pielĊgniarki, rehabilitantki, personel
diagnostyczny, salowe oraz pracowników sekretariatu Oddziaáu WewnĊtrznego z panią Hanną Wojtasik na czele.
Na rĊce ordynatorów oddziaáów: pana dr. Andrzeja Martynowa, pani dr
BoĪeny SkibiĔskiej, pani dr Haliny Dembskiej oraz kierowników dziaáów:
pana dr. Krzysztofa Grali, pani mgr Barbary Kurek, pani mgr Barbary
Przygody oraz pana dr. Wojciecha Gáowinkowskiego
skáadam podziĊkowania dla caáego ich personelu.
DziĊkujĊ równieĪ caáemu personelowi administracyjnemu ZZOZ w
Ostrzeszowie.

Marek KochaĔski
Zwracamy siĊ z proĞbą o pomoc ﬁnansową dla dziecka – Krzysztofa Krysia, lat 17, zam. Ostrzeszów – Pustkowie, ul. Lazurowa 4. Dziecko choruje na przewlekáą chorobĊ uogólnioną. Jego obecny stan wymaga chemioterapii
i czĊstych wizyt w Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary.
BĊdziemy wdziĊczni za kaĪdą pomoc ﬁnansową dla rodziców tego dziecka. Mamy nadziejĊ, Īe zebrane Ğrodki
pozwolą poprawiü komfort dziecka w chorobie. Prosimy o wsparcie – wpáaty na konto jego ojca.
Andrzej KryĞ, Pustkowie ul. Lazurowa, 63-500 Ostrzeszów
WBK S.A. Ostrzeszów – nr konta: 33 1090 1173 0000 0001 0916 6376

Apelujemy o pomoc dla Krzysia!
Rodzice dziecka oraz personel Oddziaáu DzieciĊcego Szpitala w Ostrzeszowie

KARCHER
Używane myjki
wysokociśnieniowe z
gwarancją.
Ciepło i zimno - wodne
Duży wybór!
Sprzedaż i naprawa
Doruchów, ul. Kępińska 11
tel. 0600 720 865; 0696 248 799

Sklep EKO w Ostrzeszowie zatrudni na stanowisko:

PRODUKCJA OKIEN PCV

Kasjer- sprzedawca
Wymagania:
dyspozycyjnoĞü , zaangaĪowanie,
Oferujemy:
pracĊ w dynamicznie rozwijającej siĊ ﬁﬁrmie
rmie oraz motywacyjny
system premiowy.
CV i list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych proszĊ przesáaü na adres ekoostrzeszow@wp.pl lub záoĪyü
w sklepie EKO przy ul. Armii Krajowej 10 w Ostrzeszowie.

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

- drzwi
- parapety komorowe
- okna wystawowe
- rolety
- doradztwo i wycena gratis
- okna inwentarskie - biaãe
- moskitiery
Myje 7E, tel./fax 732-01-41
tel. kom. 0692 095 372

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

ks. Krzysztofowi Ordziniakowi, rodzinie, przyjacioáom,
znajomym, delegacjom oraz wszystkim, którzy záoĪyli
wieĔce i kwiaty, zamówili msze ĞwiĊte oraz uczestniczyli w
uroczystoĞciach pogrzebowych

Ğp. àucji Dytfeld
skáada
mąĪ i synowie z rodzinami

Serdeczne
podziĊkowanie

Serdeczne
podziĊkowanie

ksiĊdzu proboszczowi Jackowi Pochanke, rodzinie, przyjacioáom, znajomym, delegacji oraz
wszystkim, którzy zamówili msze
ĞwiĊte, záoĪyli wieĔce i kwiaty oraz
uczestniczyli w uroczystoĞciach
pogrzebowych

lekarzowi Wojciechowi
Berezce i pielĊgniarkom z oddziaáu wewnĊtrznego szpitala
w Ostrzeszowie za oﬁarną i
peáną ĪyczliwoĞci opiekĊ nad

Ğp. Antoniego Szymczaka

Ğp. Antonim Szymczakiem
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

„Borek” od 19.05.2008 do 25.05.2008, t. 586-13-87
„Zamkowa” od 26.05.2008 do 01.06.2008, t. 732-05-35

Serdeczne podziĊkowanie
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