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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. 693 413 356.
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Lewoskröty potrzebne od zaraz
Często się zdarza, szczególnie w
godzinach szczytu, że na skrzyżowaniu drogi K 11 z ulicą Piastowską w
Ostrzeszowie tworzą się korki. Dzieje
się tak szczególnie wtedy, gdy pierwszy, stojący na światłach samochód,
z Piastowskiej chce skręcić w lewo.
Zgodnie z przepisem musi on przepuścić wszystkich jadących z przeciwka

Tydzieę Pisania Listów
List jest prawdopodobnie tak stary, jak stare jest samo pismo. Pisanie
listów rozpowszechnione było już w
starożytnym Egipcie, Chinach i pań-

kto chciałby skutecznie niedogodność
rozwiązać. Jeśli nikt nie chce problemem się zająć, to z propozycją powinny wystąpić władze gminy, bo to na jej
terenie leży dyskusyjne skrzyżowanie.
Jest chyba w Urzędzie ktoś, kto potrafi
kilka zdań przedstawiających problem
napisać w taki sposób, aby wszyscy go
zrozumieli i zechcieli nad nim przysiąść
stwie Sumerów, później w Imperium
Rzymskim, starożytnej Grecji, aż do
chwili obecnej. Z tej formy wymiany
informacji korzystano zarówno w
celach prywatnych (np. list do rodziny
lub przyjaciela, list miłosny), jak i w
dyplomacji, nauce czy działalności
religijnej (dużą część Biblii stanowią
listy). Do chwili wynalezienia telegrafu, a później telefonu i Internetu był

na wprost i skręcających w prawo,
więc stoi i blokuje samochody stojące
za nim. Już kilkakrotnie zdarzyło mi się
tak właśnie blokować cały ruch i przeklinać. Nie dziwiłbym się, gdyby nie
było tam miejsca, aby zorganizować
płynniejszy przejazd. Miejsca jest dosyć i to z obydwu stron tej drogi. Dziwi,
dlaczego do tej pory nikt nie wpadł na
pomysł, aby zrobić lewoskręty podobnie jak na skrzyżowaniu 11-stki z ul.
Kościuszki. Co więcej - aż się prosi, aby
dla skręcających w prawo z drogi K 11
zrobić oddzielny pas, tam też miejsca
jest wystarczająco dużo. Zdarza się,
że dwa jadące za sobą samochody od
strony Kępna chcą skręcić w prawo na
ul. Piastowską, i blokują tych, którzy
jadą prosto, ponieważ zielone światło
dla skręcających zapala się później niż
dla jadących na wprost.
Być może problem z dobrym rozwiązaniem ruchu w tym miejscu polega
na tym, że łączy ono drogi powiatową,
wojewódzką i krajową, i brakuje kogoś,

i go rozwiązać. Należy niezwłocznie
zorganizować spotkanie zarządzających drogami, wspólnie podyskutować
nad najlepszymi rozwiązaniami i jak
najszybciej wprowadzić je w życie. Jeżeli zaś gminny czy powiatowy urzędnik odpowiedzialny za organizację
ruchu drogowego w naszym mieście
problemu do tej pory nie zauważył, to
nadszedł czas, aby wymienić go na kogoś lepszego. Dosyć płacenia pensji za
puszczanie bąków w urzędniczy fotel.
Dowiedzieliśmy się, że na ostatniej
sesji Rady Miejskiej gościł kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich, wystarczyło, aby ktoś poruszył tę sprawę.

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

TRENING EEG BIOFEEDBACK
•
•
•
•
•

poprawa koncentracji
GABINET PSYCHOLOGICZNY
ćwiczenia pamięci
Daria Bielasta
terapia ADHD, dysleksji
Zamkowa 19
zaburzenia lękowe, odżywiania i in.
Ostrzeszów
moczenie
tel. 660 790 062

Nie wierzę, że nikt z urzędników czy
radnych nie dostrzegł problemu na
tym skrzyżowaniu. Widzimy, że trwają
przygotowania do prac na Piastowskiej, przynajmniej na tym odcinku,
który podlega Powiatowi, bo dziury
wokół wystających studzienek dają się
we znaki. Jest jeszcze czas, aby ruch
na skrzyżowaniu Piastowskiej z K 11
poprawnie rozwiązać raz na zawsze.
Roboty na drogach w naszym
mieście, szczególnie tych powiatowych, zaczęły się niedawno z wielkim
zaangażowaniem. Czyżby chodziło
o zbliżającą się kampanię wyborczą?
Ja nie mam nic przeciwko nasileniu
remontów chociażby w celu zyskania
poparcia na kolejne cztery lata, jeśli
to jest nam przydatne, ale niech te
remonty poprawiają ruch i ułatwiają
życie.
J. Jangas

to jedyny sposób na porozumiewanie
się ludzi na odległość. Od końca XIX
wieku list tracił na znaczeniu, stopniowo wypierany przez szybsze i bardziej
bezpośrednie sposoby komunikacji.
Współcześnie wysyłanie prywatnych
listów należy do rzadkości i związane
jest zwykle z koniecznością przesłania
w kopercie, obok wiadomości, innych
przedmiotów: zdjęć, dokumentów czy
zaproszeń. Z drugiej strony obecnie
wysyła się coraz więcej listów związanych z działalnością komercyjną lub
reklamową.
Coraz częściej, gdy słyszymy słowo
„list”, nasza wyobraźnia podsuwa nam
obraz poczty elektronicznej. Coraz
częściej e-maile wypierają znany od
wieków sposób komunikowania się.
Pytanie tylko: dlaczego? Jest to wy-
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godniejsza i szybsza forma przekazu;
napisanie sms-a czy maila zajmuje
chwilę, natomiast pisanie listu jest
bardziej „kłopotliwe”. Jednak kto
z nas nie ucieszyłby się na widok
koperty w swojej skrzynce na listy,
jeśli w dodatku okazałoby się, że nie
są to znienawidzone rachunki, druki
reklamowe, itp.? Czy przyjemniej jest
otwierać kopertę, czy klikać myszką
na skrzynkę odbiorczą w komputerze?
Tu pewnie ocena zależała będzie od
indywidualnych upodobań, zwłaszcza
pokoleniowych.
Trwa właśnie Tydzień Pisania
Listów – 9.10. – 15.10. Może istnieje
szansa na powrót epistolografii? W
końcu jest to sztuka pojawiająca się
we wszystkich epokach historycznych
i literackich. Oby nie zanikła akurat w
naszych czasach.
AG

Podziċkowanie
dla lekarza Wojciecha Berezki za wieloletniĆ, rzetelnĆ
i peânĆ poğwiċcenia opiekċ medycznĆ nad moim ojcem

ğp. Józefem Szewczykiem
oraz dla wszystkich moich przyjacióâ i znajomych za wsparcie
i zrozumienie
skâada
Krystyna Drzewiecka z mċīem

VIOLIS
Usãugi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta
godziny przyjöè
od pon. – pt. 10.00 – 18.00
w soboty 9.00- 13.00
tel. 782 841 091

•opieka na godziny
nad dzieèmi
w wieku 1 – 10 lat
pon. - piñtek 13.00 – 17.00
sobota 10.00 – 18.00
1 godzina 8zä
•prywatna placówka opieki nad
dzieèmi 1 – 3 lat
1 miesiñc 400zä
tel. 660 790 062 lub 796 980 402

EKO GROSZEK, MIAâ
I WČGIEL GRUBY
W DOBREJ CENIE:
od 400zã
tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni
Inwalidów „Pomoc”

Paczki wysy³amy
za poœrednictwem
firmy

UPS

Caãy kraj w 24h
Paczki od 1 - 5 kg 25zã
do 30kg - 30zã

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 11.10.2010 do 17.10.2010, tel. 730-00-76
„Przyjazna” od 18.10.2010 do 24.10.2010, tel. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

DHL , Siódemka, Kolporter
NajniĔsze ceny w mieĈcie

Przesyâki krajowe i zagraniczne

Paczk
a:

do 10
od 11 d kg - 20z ã
o 30kg
- 25z

ã

MoĉliwoýÝ odbioru paczki w domu klienta

MOįLIWY ODBIÓR OD KLIENTA Z TERENU
OSTRZESZOWA

APTEKI

Punkt nadawania przesyãek
kurierskich do 1000kg

Ostrzeszów, pl. Sienkiewicza 1 (teren dworca PKS - za fryzjerem))
tel. 781 122 858; 505 131 741
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