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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

Dziki problem
Tak to juĪ jakoĞ jest urządzone
na tym Ğwiecie, o czym równieĪ przypomina nam koĞcióá, Īe kaĪdy z nas
musi dĨwigaü swój krzyĪ, który zostaá
nam przy narodzeniu przeznaczony.
Gorzej, gdy ciĊĪar tego krzyĪa zwiĊksza siĊ przez czyjąĞ opieszaáoĞü,
przez niemoc urzĊdniczą i záoĞliwoĞü

ludzką. PaĔstwo Maáolepsi mieszkają sobie na uboczu wsi Skarydzew
i wszystko by byáo dobrze, gdyby
nie dziki plądrujące ich pola, áąki, a
ostatnio nawet pryzmy z kiszonką
usytuowane w pobliĪu zagrody. Do tej
pory znosili jakoĞ tĊ dziką uciąĪliwoĞü,
sporadycznie zgáaszając wyrządzane
szkody. Sami siĊ jakoĞ bronili, stosując róĪne metody, począwszy od
wáączania radia, zapalania zniczy,
stosowania tzw. „smrodów”, które
dostawali od koáa áowieckiego, a
skoĔczywszy na strzelaniu z karbidu.
Okazaáo siĊ, Īe huk ten przeszkadzaá
sąsiadom i policja zakazaáa strzaáów.
JeĞli dziki wybraáy ziarna dopiero
co zasianej kukurydzy, to nasiewali
ponownie, jeĞli, buchtując, zniszczyáy
áąkĊ, to szli, grabili, równali i zasiewali
zniszczenia, aby trawa mogáa rosnąü;
jeĞli zniszczyáy wiĊkszą iloĞü kartoﬂi,
to nasadzali coĞ innego. Ostatnio
jednak stado dzików dobraáo siĊ do
kiszonki zrobionej z kukurydzy. Nie
byáoby wielkiej straty, gdyby najadáy
siĊ tego, co odkryte, ale one, ryjąc,
zniszczyáy wiĊkszoĞü pryzmy, która
miaáa wystarczyü do paĨdziernika.
àzy do oczu napáywają, kiedy, mając
ponad 60 sztuk bydáa i produkując
ok. 10 tys. litrów mleka miesiĊcznie,
czáowiek nagle widzi zniszczenia,
które mogą doprowadziü do upadku
stada. Poprzerywana przez dziki folia
tak z boków, jak i na caáej powierzchni
40m pryzmy, doprowadziáa do tego,
Īe kiszonka dostaáa powietrza i
teraz wszystko siĊ psuje i pleĞnieje.
WáaĞciciele czym prĊdzej wziĊli siĊ
za naprawĊ zniszczeĔ, ponownie
ubijając i áatając nową folią obszerne
dziury, ale, jak siĊ okazuje, niewiele to

pomogáo. Z kaĪdym dniem to, co zostaáo, staje siĊ pryzmą, która wkrótce
bĊdzie caákowicie bezuĪyteczna. Na
wáasne oczy widziaáem, jak po lekkim
rozkopaniu, z kiszonki wydobywaáa
siĊ para jak dym z komina, smród przy
tym niesamowity i to nie ten specyﬁczny zapach kiszonki, lecz zwyczajnej stĊchlizny. Szare bryáy zatĊcháej
kiszonki
byá y
miejscami tak
gorące, Īe zwyczajnie parzyáy
w rĊkĊ. WątpiĊ,
aby ktokolwiek
odpowiedzialnie
stwierdziá, Īe tym
moĪna karmiü
bydáo i ono nie
zachoruje.
Zniszczenia,
jakich ostatnio
dokonaáy dziki,
zostaáy zgáoszone do gminy i
koáa áowieckiego
„ĩuraw” z Jutrosina. Teraz paĔstwo Maáolepsi czekają
na wycenĊ szkody i rekompensatĊ
za zniszczenia. Czekaü jednak zbyt
dáugo nie mogą, bo bydáo chce jeĞü,
a kiszonka z dnia na dzieĔ staje siĊ
coraz bardziej bezuĪyteczna. Rozmawiaáem teĪ z niedalekim sąsiadem,
który po tym zajĞciu pomagaá naprawiaü zniszczenia wyrządzona przez
dziki. Mówiá, Īe wyglądaáo to okropnie,
narobili siĊ przy tym, a okazuje siĊ, Īe
wszystko na marne.
Od szkody siĊ nie wymigujemy
Tak mówi p. Konrad Kabaáa, czáonek koáa áowieckiego „ĩuraw”, które
dzierĪawi tereny, z których dziki dokonaáy zniszczeĔ. Problem jednak jest
w tym, by znaleĨü záoty Ğrodek, Īeby
sprawĊ dobrze zaáatwiü. Nie da siĊ
kupiü pryzmy kiszonki i ją przewieĨü,
bo nic z niej nie bĊdzie. Najlepiej by
byáo, gdyby daáo siĊ zakupiü ją blisko,
aby paĔstwo Maáolepsi mogli codziennie z niej korzystaü, ale to wydaje siĊ
raczej niemoĪliwe. Byü moĪe trzeba
bĊdzie zakupiü
jakiĞ substytut,
aby
wykarmiü
bydáo, dla którego
byáa kiszonka. To
musimy uzgodniü,
dogadując siĊ z
poszkodowanymi.
Szkoda zostaáa
wyrządzona i my
ją zrekompensujemy, bo są na to
Ğrodki. Corocznie
na rekompensatĊ
za wyrządzone
szkody przeznaczamy kilkadzie-

Serdeczne podziĊkowania
ks. Ireneuszowi Powadze proboszczowi paraﬁi w Doruchowie, rodzinie,
przyjacioáom, sąsiadom, znajomym, delegacjom oraz wszystkim, którzy
okazali serce, wspóáczucie, zamówili mszĊ Ğw, záoĪyli kwiaty i uczestniczyli
w ostatniej drodze mojej ukochanej Īony, mamy, córki, teĞciowej, babci

Ğp. Doroty Szpargaáy

skáada
mąĪ z rodziną

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

Pieniądze i szpital - XXI sesja Rady Powiatu
11.405 Zà DLA STAROSTY
Zwykle raz do roku radni powiatu
udają siĊ na wyjazdową sesjĊ do ja-

kiejĞ powiatowej miejscowoĞci. A Īe
najczĊĞciej jest to w okresie wiosenno-letnim, to i walory turystyczne nie
są bez znaczenia. W tym roku, jakby
przedáuĪając niedawny jubileusz
KuĨnicy Grabowskiej, starosta, radni
i urzĊdnicy powiatowi zrobili najazd
wáaĞnie na tĊ miejscowoĞü. Ale nawet
w cieniu wiekowych dĊbów sesja nie
miaáa charakteru sielanki.
Początek obrad zdominowaáa
tematyka WTZ-ów. GoĞciem byá
prezes fundacji „Miáosierdzie” – S.
Bronz. W krótkim wystąpieniu mówiá
o záej sytuacji WTZ-ów w Polsce.
ZáoĪyá teĪ staroĞcie podziĊkowania
za troskĊ, jaką Powiat otacza znajdujące siĊ na jego terenie WTZ-y.
PóĨniej kierownicy tychĪe placówek
mieli okazjĊ mówiü o dokonaniach
i bolączkach prowadzonych przez
siebie warsztatów.
Radni mogli takĪe usáyszeü
informacje nt. funkcjonowania ZAZ
w KsiąĪenicach oraz Domu Dziecka.
siąt tysiĊcy. Nie wiemy, jak wyceniü
tĊ szkodĊ, bo dotąd nie byáo jeszcze
przypadku, aby dziki dobraáy siĊ do
kiszonki.
Jak widaü, powstaá problem dla
obu stron. Rozwiązanie trzeba jednak
szybko znaleĨü, bo krowa nie zrozumie protokoáu zniszczeĔ i procedur
związanych z odszkodowaniem, nie
potraﬁ powstrzymaü siĊ od jedzenia
do czasu zaáatwienia sprawy. Czas
nagli, bydáo chce jeĞü, a my konsumenci chcemy piü dobre i zdrowe
mleko.
Jan Jangas

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

Wszystkie te placówki w naszym
powiecie dziaáają, jak siĊ wydaje, nie
najgorzej.
Nieco
fermentu
wnios á y
interpelacje.
O dogadanie siĊ z
Miastem w
sprawie pielĊgnowania
zieleni przy
ulicach apelowaá M. Lamek. Sprawy szpitala
interesowaáy
z kolei radnego K. Obsadnego. Pytaá,
czy dalej są prowadzone rozmowy z
potencjalnymi nabywcami szpitala.
Z kolei przewodniczącego Rady
zobowiązaá do przedstawienia listy
obecnoĞci radnych na sesjach i komisjach. Miaáo to związek z uchwaáą
dotyczącą podwyĪki diet radnych za
podróĪe sáuĪbowe. Zdaniem radnego
wszystkie nieobecnoĞci powinny byü
bezwzglĊdnie odliczane, z kolei J.
Ibron wyraziá niezadowolenie z faktu,
Īe gdzieĞ na wyjazdowej sesji, jakby
ukradkiem, uchwala siĊ podwyĪki.
Te tematy wywoáaáy teĪ najgorĊtszą
dyskusjĊ juĪ w trakcie podejmowania
uchwaá. „TrochĊ, moĞci paĔstwo,
mniej áapczywie” – mówiá Obsadny,
zaĞ radna Gorzelanna dodawaáa:
„Ludzie mają renty ok. 300 zá, a my na
rĊkĊ dostajemy, np. ja – ponad 900
zá. CzujĊ siĊ zaĪenowana.” WáaĞnie
cytowana dwójka radnych gáosowaáa
przeciwko podwyĪce diet. Co zaĞ
siĊ tyczy pensji dla starosty, trzech

radnych wstrzymaáo siĊ od gáosu.
Pensja ta zostaáa „wyĞrubowana” aĪ
na 11.405 zá (brutto), co jest podwyĪką o blisko 2 tys. zá.

SZPITAL O KROK OD
PRZEKSZTAàCENIA
Bodaj najistotniejszą kwestią, o
której zdecydowali radni w KuĨnicy,
byáa uchwaáa „w sprawie podjĊcia
dziaáaĔ zmierzających do przygotowania do przeksztaácenia Zespoáu
Zakáadów Opieki Zdrowotnej w
Ostrzeszowie.” Po dáugiej debacie
Rada upowaĪniáa Zarząd do przeksztaácenia szpitala w inną formĊ
organizacyjną. Co to bĊdzie - nie wiadomo, duĪo zaleĪy od decyzji sejmu,
który wciąĪ nie ma zdania w sprawach
sáuĪby zdrowia. Nieáatwo teĪ znaleĨü
potencjalnych inwestorów z gotówką.
Z odpowiedzi starosty wynikaáo, Īe
chĊtni do niedawna inwestorzy wycofują swą ofertĊ, bo tak maáo zadáuĪony szpital jak w Ostrzeszowie jest
dla nich niezbyt intratnym interesem.
W dyskusji znów „koĞcią niezgody”
staá siĊ dyr. SiciĔski. Obsadny zarzuciá mu przywiązanie do stoáka.
W obronie dyrektora, co oczywiste,
stanąá starosta Janicki, wymieniając
zasáugi SiciĔskiego w dziaáalnoĞci
ZZOZ-u. Za to zaskoczeniem byá gáos
przewodniczącej komisji zdrowia, M.
Gorzelannej: „Gdyby nie dyrektor
SiciĔski, nie byáoby szpitala w takim
stanie, w jakim jest” – przekonywaáa
radna. Skoro tak, to pewnie niebawem bĊdziemy mogli zdyskontowaü
tĊ dobrą sytuacjĊ ZZOZ-u w trakcie
jego przeksztaácania.
K. Juszczak

ZMIANY W PARAFIACH
Okres letni to takĪe zmiany
personalne w paraﬁach. Nie brakuje
ich takĪe na ziemi ostrzeszowskiej.
PoĪegnania są zwykle
smutne i czĊsto wzruszające, zaĞ powitania
niosą z sobą niewiadomą, ale i nadziejĊ, Īe
nowy kapáan bĊdzie
„dla Boga i ludzi”.
FunkcjĊ proboszcza w paraﬁi Ğw. Apostoáów Filipa i Jakuba
w Bukownicy po ks.
kanoniku Czesáawie
Marsza á ku,
k tór y
przeszedá na emeryturĊ, objąá ks. kanonik
Ryszard JAKIELCZYK
– dotychczasowy proboszcz paraﬁi
NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa w
Czarnymlesie. Nowym proboszczem
w paraﬁi czarnoleskiej zostaá ks.
Grzegorz Zamelek
Dekretem ks. bp. Stanisáawa

PODZIĊKOWANIA
Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej gorąco dziĊkuje wszystkim mieszkaĔcom za spotkania i kontakt na swoim stoisku , podczas
Dni Ziemi Ostrzeszowskiej.
Mamy nadziejĊ, Īe byá to miáo i wartoĞciowo spĊdzony czas.
Szczególne podziĊkowania dla sponsorów nagród:
• Fabryki Ceramiki Budowlanej Ostrzeszów
• Polleny S.A. Ostrzeszów
• Pegaz- bis Macieja Janiszewskiego Ostrzeszów
• KsiĊgarni Pegaz Ostrzeszów
• Spóáki J. Zalew J. Lewek & H. ZakrĊt Ostrzeszów
• Firmy Handlowej àucji Tomaszewskiej Ostrzeszów
• Tadeusza Malarczyka - Aeroklub Ostrowski - lotnisko Michaáków
• Ewy Kozáowskej - Sklep Sportowy Ostrzeszów
• Macieja ImieĔskiego - Solarium Soleo Ostrzeszów
• Pana Morka - Sklep Zoologiczno-WĊdkarski Ostrzeszów

Napieraáy od 1 lipca wikariuszami w
poszczególnych paraﬁach zostali:
OSTRZESZÓW: parafia p.w.

Chrystusa Króla – ks. neoprezbiter
Daniel ZARĉBSKI (za ks. Krzysztofa
Duchnowskiego)
OSTRZESZÓW: parafia p.w.
NMP WniebowziĊtej – ks. neoprezbiter Artur KUàTON (za ks. Mariusza
Dylaka).
DORUCHÓW: paraﬁa p.w. Ğw.
Stanisáawa Kostki – ks. Jarosáaw
FORYĝ z paraﬁi w Zdunach (za ks.
àukasza Kocaja).
GRABÓW: paraﬁa p.w. Niepokalanego Serca NMP i Ğw. Mikoáaja – ks.
neoprezbiter Marcin PIEPRZKA (za
ks. Radosáawa Królika).
ĩyczymy owocnej pracy na nowych placówkach.
W.J.
Na zdjĊciu: 1 lipca w koĞciele
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie
odbyáo siĊ poĪegnanie ks. Krzysztofa
Duchnowskiego, odchodzącego do
paraﬁi Chrystusa Króla w Jarocinie.

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

„Zamkowa” od 07.07.2008 do 13.07.2008, t. 732-05-35
„JagielloĔska” od 14.07.2008 do 20.07.2008, t. 730-94-64
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