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NIEPOTRZEBNY

CHLEB

(DokoĔczenie ze str. 1.)
Doskonale wiemy, jakie zwaáy
Ğmieci – gruzu, puszek, butelek, zdezelowanych sprzĊtów, moĪna spotkaü
w naszych lasach. Ale widok sponiewieranych, rzuconych na ziemiĊ,
pokrytych pleĞnią bochenków chleba, robi piorunujące wraĪenie, bo na
szczĊĞcie nie jest to jeszcze widok caákiem spowszedniaáy, a ponadto gdzieĞ
na dnie serca koáacze wciąĪ nauczana
przez matkĊ modlitwa: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”
U mieszkanki Ostrzeszowa, podąĪającej leĞną drogą, widok wyrzuconych chlebów wywoáaá gniew i
oburzenie. Owszem, w tym rojowskim
lesie nieraz juĪ traﬁaáa na podrzucone przez kogoĞ Ğmieci, ale chleba – i
to tak znacznej iloĞci – jeszcze tu nie
byáo. Powiadomiáa o fakcie policjĊ, powiadomiáa teĪ naszą redakcjĊ.
Chleby leĪaáy w lesie tuĪ za Rojowem, przy zjeĨdzie z drogi wojewódzkiej 449. Wystarczyáo przejĞü kilka
kroków, by oczom naszym ukazaá
siĊ smutny widok bochenków chleba,
porozrzucanych wĞród zaroĞli i traw.
Musiaáy leĪeü tu kilka dni, bo wiĊkszoĞü juĪ porastaáa pleĞnią. Choü
byáy i takie, na oko nieróĪniące siĊ od
ĞwieĪo zakupionych, niestety - twarde
jak kamieĔ. SpróbowaliĞmy policzyü
leĪące bochenki – byáo ich okoáo stu.
DuĪo, bardzo duĪo, o wiele za duĪo,
by sądziü, Īe chlebki wyrzuciáa jakaĞ
niegospodarna gospodyni czy Ĩle planujący sprzedawca sklepu wiejskiego
– no, chyba Īe zbieraá je przez caáy
tydzieĔ. CzĊĞü bochenków znajdowaáa siĊ jeszcze w porozrywanych
kartonach, w których zapewne zostaáy
przywiezione.
Nieco Ğwiatáa na caáy ten proceder
rzuciáa metka przyklejona do kartonu.
Przeczytaü moĪna byáo na niej, Īe
jest to CHLEB POLSKI 525g, wyprodukowany w piekarni w Legionowie
– 1. 05.2011. Informacja na kartonie
sugerowaáa teĪ, Īe jest to „produkt za-
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pieczony, gáĊboko mroĪony”, dalej zaĞ
byáo napisane, Īe „po rozmroĪeniu (w
temperaturze pokojowej), pieczywo
naleĪy wáoĪyü do pieca i wypiekaü w
temp. 190 st. przez ok. 10 min – do
uzyskania záocistej barwy skórki”. PoniewaĪ leĪące w lesie bochenki byáy
raczej blade, stąd wniosek, Īe czekaáy jeszcze na ten koĔcowy wypiek.
Zresztą umieszczona na metce data

waĪnoĞci produktu byáa doĞü odlegáa
– 25.04.2012. Co wiĊc sprawiáo, Īe
znalazáy siĊ w lesie – moĪe awaria
cháodni i przypadkowe, nieplanowane
wczeĞniejsze rozmroĪenie? Ale nawet
wówczas moĪna byáo je zutylizowaü,
przeznaczyü na paszĊ, nie zaĞ bezczeĞciü, rozrzucając po Ğmietniskach.
Chleby, jak siĊ okazaáo, nie byáy
jedynym produktem pozostawionym
w lesie. LeĪaáy tam równieĪ zapaczkowane w foliowe woreczki pączki, buáki,
droĪdĪówki, rogaliki i inne drobniejsze
pieczywo. Na kaĪdym zaĞ woreczku byáa naklejka z „Polo-Marketu”,

z odrĊcznie wypisaną iloĞcią sztuk
produktu bĊdącego w danej torebce
– np. cyfra 44 na woreczku z pączkami sugerowaáa, Īe tyle ich zostaáo
zakupionych.
To skierowaáo nasze kroki do
wspomnianego sklepu. Rozmowa z
panią kierownik nic jednak do sprawy
nie wniosáa. Padáa tylko sugestia, Īe
niewykorzystane przez nich pieczywo
czĊsto znajduje siĊ w pojemnikach
stojących na zewnątrz i stamtąd byü
moĪe ktoĞ wziąá wiĊkszą iloĞü chlebów. JeĞli nawet tak by siĊ staáo, to
ten ktoĞ musiaáby zabraü takĪe kartony od producenta chleba, wáoĪyü w
nie bĊdące luzem w kontenerach (jak
zapewniaáa pani kierownik) bochenki chlebów, a potem – zamiast jakoĞ
spoĪytkowaü, np. do wypasu zwierząt
– wyrzuciá chleb i zakupione w sklepie pączki, buáki, itp. do lasu. Mówiąc
oglĊdnie – kupy siĊ to nie trzyma i
chyba trudno byáoby znaleĨü takiego
wariata, który wyciąga z kontenerów
sto bochenków, pakuje je do kartonów, dokupuje w Polo-Markecie inne
produkty, a potem wszystko wiezie do
lasu i wyrzuca.
Nie uzyskaáem teĪ informacji,
czy w sklepie byáa awaria cháodni, co
mogáoby spowodowaü rozmroĪenie
pewnej partii chleba. MyĞlĊ, Īe nawet
zakupienie przez jednego klienta konkretnie wypisanej na paczkach liczby
pączków, droĪdĪówek, buáek… teĪ
byáoby áatwe do ustalenia, bo rachunki
kasowe z ostatniego tygodnia pewnie
są w powaĪnej ﬁrmie rejestrowane.
MoĪe policji, która, jak wiem, sprawą
siĊ zainteresowaáa – uda siĊ rozwikáaü tĊ chlebową tajemnicĊ. Pewne
jest, póki co, jedno – chleb dla kogoĞ
staá siĊ niepotrzebnym, zbytecznym
balastem. To smutne, zwaĪywszy, Īe
równieĪ poĞród nas nie brak rodzin,
których nie zawsze staü na ten bochenek chleba.
Wyrzucenie chleba moĪe i nie
jest wielkim przestĊpstwem, ale bez
wątpienia to wystĊpek bardzo naganny moralnie, choüby dlatego Īe
chleb w polskiej tradycji jest rzeczą
ĞwiĊtą. Tak siĊ skáada, Īe w tym tygodniu przypada ĞwiĊto BoĪego Ciaáa,
jakĪe sáusznie z Chlebem kojarzone.
Chciaáoby siĊ wierzyü, Īe osoba, która tak sponiewieraáa ten „nasz chleb
powszedni”, nie pójdzie w tradycyjnej
procesji bez skruchy i reﬂeksji nad
swym czynem.
K. Juszczak

POLICJA
Zãodziej na dyskotece
12 czerwca po godzinie 2.00 dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie o
kradzieĪy wartoĞciowych przedmiotów, tj. pieniĊdzy, dokumentów, telefonów komórkowych – do zdarzenia
doszáo na terenie jednej z dyskotek
w naszym powiecie. Natychmiastowa reakcja policjantów z KP w Grabowie báyskawicznie doprowadziáa
do sprawcy kradzieĪy.
Jak siĊ okazaáo, doskonale znany policjantom 20-letni mieszkaniec
Marszaáek, wykorzystując nieuwagĊ wáaĞcicielek, ukradá z pozostawionych w loĪy dwóch torebek: piĊü
telefonów komórkowych róĪnych
marek, portfel z dowodem osobistym, dwie karty do bankomatu
oraz 260zá. Pokrzywdzone wyceniáy straty na ponad 1500zá.
NietrzeĨwego sprawcĊ (badanie
wskazaáo dwa promile alkoholu) zatrzymano w policyjnym areszcie do
dyspozycji prokuratora rejonowego
w Ostrzeszowie. Skradzione mienie
odzyskano i zwrócono wáaĞcicielkom. Sprawcy kradzieĪy grozi kara
pozbawienia wolnoĞci od trzech
miesiĊcy do piĊciu lat.

Dewastowaã
przystanek
Policjanci z zespoáu patrolowo – interwencyjnego w piątek, 10
czerwca, zatrzymali na gorącym
uczynku 17-letniego mieszkaĔca
gminy Ostrzeszów, który w Szklarce
Przygodzickiej wybiá trzy szyby na
przystanku autobusowym. Sprawca
byá nietrzeĨwy – badanie wskazaáo
ponad promil alkoholu (0,57 mg/l).
Przystanek autobusowy jest
wáasnoĞcią UrzĊdu Miasta i Gminy
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w Ostrzeszowie, w chwili obecnej
ustalane są caákowite straty.
NietrzeĨwego 17-latka zatrzymano w policyjnym areszcie do
dyspozycji prokuratora rejonowego w Ostrzeszowie. Jemu równieĪ
grozi kara pozbawienia wolnoĞci od
trzech miesiĊcy do piĊciu lat.

NIETRZEĭWI NA
DROGACH POWIATU
13.06., Ostrzeszów, ul. gen.
Sikorskiego, 23-letni mieszkaniec
Mikstatu - 0,49 mg/l, kierowaá oplem
astrą;
12.06., Kobyla Góra, ul. Harcerska, 24-letni mieszkaniec Ostrzeszowa - 0,65 mg/l (ponad promil),
kierowaá oplem corsą,
10.06.,
Gáuszyna,
30-letni
mieszkaniec Kraszewic - 0,37 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu,
kierowaá vw golfem;
10.06., Zalesie, 31-letni mieszkaniec naszego powiatu - 1,20 mg/l
(ponad dwa promile), kierowaá fordem ﬁestą;
18.06., Ostrzeszów, ul. Kaliska,
17-letni rowerzysta - 0,65 mg/l (ponad promil);
18.06., Szklarka MyĞlniewska,
40-letni mĊĪczyzna - 0,48 mg/l,
kierowaá motorowerem;
19.06., Ostrzeszów, ul. Sikorskiego, 43-letni mĊĪczyzna - 0,51
mg/l (ponad promil alkoholu), kierowaá simsonem;
19.06., Ostrzeszów, ul. KoĞciuszki, 23-letni mĊĪczyzna - 0,47
mg/l - kierowaá mazdą;
19.06., Ostrzeszów, ul. Podgórna, 30-letni rowerzysta - 0,51 mg/l.

STRAĒ
Usuwanie gniazd
owadów
Czerwiec - 13 - Królewskie, gniazdo szerszeni; 14 - Palaty, ul. Lipowa, gniazdo szerszeni; 16 - Olszyna
i Ostrzeszów (ul. Gajowa), gniazda
szerszeni; 17 – Ostrzeszów (ul. Wiejska) i Kaliszkowice Kaliskie, gniazda
os; 18 – Skarydzew, gniazdo os.

PoĪary traw, poszycia
leĞnego, itp.
14 czerwca - Myje – sucha trawa na
nasypie kolejowym; 15 - Kraszewice
– Ğmieci w kontenerze;
Ostrzeszów (okolice ul. Mikorskiej) –
poszycie leĞne; 17 - Komorów – Ğmieci na dzikim wysypisku.

Pomogli kotu
15 czerwca w Pisarzowicach straĪacy
zdjĊli kota z drzewa.
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Pozbyli siĊ kuny

16 czerwca straĪacy usunĊli kunĊ z
pomieszczeĔ szkolnych w Kaliszkowicach Oáobockich.

Plama
17 czerwca straĪacy zlikwidowali
plamĊ paliwa rozlanego na drodze w
Ostrzeszowie.

Zalana piwnica
17 czerwca wypompowali wodĊ z zalanej piwnicy – Ostrzeszów, ul. Grzybowa.

Kolizja ﬁata i vw
18 czerwca na ul. Piastowskiej w
Ostrzeszowie doszáo do kolizji ﬁata
seicento i vw golfa. Na szczĊĞcie nikt
nie ucierpiaá. Przyczyną byáo wymuszenie pierwszeĔstwa przez kierowcĊ
ﬁata. Straty oszacowano na 3000zá.
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ROZPOCZõCIE KURSU 1.07.2011r.
Wykłady – Zespół Szkół nr 3 (Szkoła Rolnicza)
PROMOCJA DO 30.06.2011!!!
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Oferujemy:
- konkurencyjna cena kursu
- możliwość rat na 2 sposoby:
* od INSTRUKTORA (4 raty x 0% odsetek)
* przez BANK (wysokość rat ustalasz samemu)
- dla wszystkich materiały pomocnicze
do nauki jazdy

Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433

