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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.

FilateliĤci i ich przyjaciele
przy stole wigilijnym

Doruchów

Precyzyjnie o uchwale

W relacji z ostatniej sesji Rady
Gminy Doruchów w ostatnim zdaniu napisaáem, Īe wĞród dziesiĊciu
uchwaá byáa i ta o podwyĪce diet dla
radnych i soátysów. Nie byáa to precyzyjna informacja i mogáa wprowadziü niepotrzebne zamieszanie. W
zmienianej uchwale z dnia 8 lutego
2011, stanowiącej o dietach radnych
i soátysów, chodziáo o zmianĊ mającą na celu podwyĪszenie diety, ale
nie wszystkim, lecz tylko jednej radnej. Decyzja ta zostaáa podyktowana
powoáaniem radnej do komisji rewizyjnej, a radna jest juĪ czáonkiem i
przewodniczącą innej komisji i z tego
powodu przysáuguje jej wyĪsza dieta.
O tym jednak na sesji nikt nie wspomniaá, a wystarczyáyby zaledwie dwa
zdania uzasadnienia i decyzja byáaby
czytelniejsza, szczególnie dla osób
niewtajemniczonych.
Za wprowadzenie czytelników
w báąd, przepraszam.
Oto dokáadny zapis wprowadzonego dodatkowego punktu do
uchwaáy nr III/17/2011 z dnia 08 lutego 2011roku: „Ustala siĊ za udziaá w
pracach Rady miesiĊczną dietĊ dla
Radnego peániącego funkcjĊ Przewodniczącego Komisji i czáonka
Komisji Rewizyjnej w wysokoĞci
440 zá”.

KILKA UWAG
Gdyby przy prezentowaniu projektów uchwaá dodawano kilka sáów
uzasadnienia, tak jak robią to inne
gminy, niektóre decyzje byáyby bardziej zrozumiaáe. Gdyby strony internetowe gminy byáy na bieĪąco
aktualizowane, moĪna by informacje
zweryfikowaü. Najnowsze dane o
komisji rewizyjnej zawierają informacje o skáadzie osobowym komisji
z poprzedniej kadencji Rady, gdy
przewodniczącym komisji byá Stanisáaw Przybyá. Przybyá radnym juĪ
nie jest, wiĊc wielki czas to zmieniü!
Przeglądając inne strony, zauwaĪamy, Īe ostatni komunikat Rady Gminy
zawiera informacje z sesji odbywającej siĊ 30.04.2009r. Wykaz soáectw
– nieaktualny. Szukając informacji na
temat wáadzy samorządowej, wykazu
numerów, wykazu adresów e-mail, o
bibliotece czy gminnych jednostkach
organizacyjnych, znajdujemy informacjĊ, Īe strony są w przygotowaniu.
Nie zwracam uwagi na te braki,
aby usprawiedliwiaü swój báąd, ale
aktualne informacje o gminie są pomocne szczególnie jej mieszkaĔcom,
którzy dziĊki temu mogliby wiele
spraw zaáatwiaü telefonicznie i drogą
internetową. Wielki czas, aby strony
te wreszcie stworzyü i, co waĪniejsze,
na bieĪąco je aktualizowaü.
J. Jangas

Za poĞrednictwem naszej lokalnej prasy pragnĊ zwróciü
uwagĊ wáadzy naszego miasta i powiatu, samorządowcom,
podlegáym im sáuĪbom na bariery architektoniczno-urbanistyczne i komunikacyjne, jakie spotykają w codziennym
Īyciu ludzie niepeánosprawni, poruszający siĊ na wózkach
inwalidzkich, równieĪ tych o napĊdzie elektrycznym, osób
w podeszáym wieku i matek z dzieümi w wózkach dzieciĊcych.
Od póátora roku, kiedy poruszam siĊ na wózku inwalidzkim o napĊdzie elektrycznym, napotykam na bariery,
które utrudniają mi codzienne funkcjonowanie.
Nigdy nie przypuszczaáem, Īe jest tak wiele utrudnieĔ
i przeszkód, które na pozór wydają siĊ báahe i maáe, a w
praktyce uniemoĪliwiają normalną egzystencjĊ ludzi niepeánosprawnych.
Ludzie zdrowi tych problemów nie zauwaĪają, co bardzo boli, ale jeszcze bardziej boli ich postawa i nastawienie do tego problemu. Najgorsze jest to, Īe powstają nowe

Odznaką PZF, przyznaną przez ZGPZF.
Koáa PZF z Wieruszowa, KĊpna i
Ostrzeszowa ustanowiáy od 2011 roku
nadawanie tytuáu: „Przyjaciel filatelistyki
w poáudniowej Wielkopolsce”. WrĊczono pierwsze tytuáy za pomoc i wspieranie filatelistyki dla: Jana Muchy - Fabryka mebli -„Unimebel”, Romana IdĨczaka
– „IdĨczak-Meble” z KĊpna oraz dla Zarządu OkrĊgu ĝląsko-Dąbrowskiego
PZF w Katowicach.
UroczystoĞü wigilijną rozpocząá ks.
Jacek Pochanke od przeczytania fragmentów Pisma ĝwiĊtego, odĞpiewania
kolĊdy i záoĪenia ĪyczeĔ boĪonarodzeniowych. NastĊpnie wszyscy, áamiąc
siĊ opáatkiem, skáadali sobie Īyczenia.
Przy daniach wigilijnych kontynuowano
integracyjne spotkanie filatelistów i ich
przyjacióá.
Henryk Dembski

obiekty uĪytku publicznego i prowadzone są remonty w
istniejących obiektach, ale niestety, widaü zbyt trudno jest
wykonaü podjazdy zewnĊtrzne i wewnĊtrzne, wmontowaü
drzwi o odpowiedniej szerokoĞci i o odpowiednich kątach
ich otwierania.
Dochodzą do tego wysokie krawĊĪniki wjazdu i wyjazdu na ulice i jezdnie oraz bezmyĞlnie wyznaczane przejĞcia dla pieszych, wysokie progi do aptek, sklepów itp. Do
utrudnieĔ naleĪy równieĪ zaliczyü bardzo duĪe nierównoĞci
i ubytki na ulicach, starych chodnikach, deptakach i alejkach, na dworcu PKS i PKP.
Gdy patrzĊ na te wszystkie bariery fizyczne, budowlane, komunikacyjne, zadajĊ sobie pytanie: gdzie w tym
wszystkim są nasze wáadze? Wygląda to tak, jakby w ogóle
nie byáo u nas gospodarza.
Zniwelowanie tych barier jest moĪliwe, ale najpierw
trzeba pozbyü siĊ barier mentalnych. Potrzebne jest wáaĞciwe podejĞcie do tego problemu, potrzebna jest wraĪliwoĞü
i wyobraĨnia wszystkich, ale przede wszystkim wáadzy lokalnej, samorządowców i sáuĪb im podlegáych, oraz budowlaĔców.

Godziny odjazdów
pociągi osobowe

BIELSKO BIAàA

23:24

BYTOM

9:03, 9:41, 23:24

CHORZÓW

9:03, 9:41, 23:24

CZĉSTOCHOWA

23:24

DĄBROWA GÓRNICZA

23:24

GLIWICE

15:33

KATOWICE

9:03, 9:41,15:33, 23:24

KĉPNO

9:03, 9:41 15:33, 23:24

6:26, 8:42, 13:13, 15:16, 17:34, 18:59, 19:34, 21:11

KLUCZBORK

9:41, 15:33, 23:24

6:26, 8:42, 13:13, 15:16, 17:34

KRAKÓW

15:33, 23:24

OSTRÓW WLKP.

4:39, 14:11, 17:52, 18:23

5:29, 6:55, 9:04, 13:48, 16:06, 18:02, 19:57

POZNAē

4:39, 14:11, 17:52, 18:23

5:29, 6:55, 13:48, 17:10

SOSNOWIEC

23:24

SZCZECIN

4:39, 14:11, 17:52, 18:23

ĝWINOUJĝCIE

14:11

TYCHY

23:24

WIELUē

9:03

ZABRZE

15:33

ZAKOPANE

23:24

NaleĪy uczuliü na te problemy tych
wszystkich, którzy są odpowiedzialni
za budowy obiektów uĪytku publicznego, budowy chodników, ciągów rowerowych oraz ulic lokalnych. Inwestorzy
powinni nakazaü, wymagaü i egzekwowaü od projektantów, budowlaĔców, wykonawców, nadzoru technicznego i komisji odbioru technicznego,
wykonywania zleceĔ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
wymogami Unii Europejskiej.
Wiele tych barier, przy wspólnym
dziaáaniu Miasta i Powiatu, moĪna zlikwidowaü juĪ od zaraz. Mam na myĞli
obniĪenia krawĊĪników na zjazdach,
wyznaczenie przejĞü dla pieszych,
naprawĊ ulic, starych chodników oraz
zlikwidowanie wysokich progów przy
wejĞciach do niektórych obiektów
publicznych.
Wydaje mi siĊ, Īe w procesie likwidowaniu barier fizycznych powinien braü udziaá przedstawiciel osób
niepeánosprawnych, bo oni najlepiej
wiedzą, co tak najbardziej utrudnia im
Īycie i gdzie tych barier jest najwiĊcej.
OsobiĞcie objechaáem caáe miasto
i nieco jego obrzeĪa, by przekonaü siĊ,
gdzie i w jakiej skali te bariery wystĊpują. UkaĪĊ je w kolejnym artykule,
bowiem jest ich bardzo duĪo, nie sposób ich wszystkich wyliczyü.
Postaram siĊ je ukazywaü z podziaáem na: architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne.
Wojciech Mamys

Korepetycje

18:59

z j. polskiego oraz
pomoc w przygotowaniu
do matury
tel. 601 560 650

Wykoįczenia wnćtrz

regipsy, malowanie, płytki,
panele, tapety natryskowe,
docieplanie budynków,
tynki dekoracyjne
tel. 691 785 019

Uwaga: WiĊkszoĞü pociągów poĞpiesznych kursuje sezonowo (szczegóáowe informacje PKP).
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18:59

✂
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NOWY ROZKâAD JAZDY PKP

Stacja OSTRZESZÓW

pociągi poĞpieszne

✂

✂

✂

✂

MiejscowoĞü

w strukturze Oddziaáu PZF w Zabrzu,
podlegáemu OkrĊgowi ĝląsko-Dąbrowskiemu w Katowicach. Dokonano odznaczenia dyrektora OCK w Ostrzeszowie
Artura Derewieckiego Záotą Honorową

14 grudnia, po raz czwarty, odbyáo
siĊ spotkanie przy wigilijnym stole filatelistów z KĊpna i koáa PZF przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury oraz przyjacióá filatelistów. WĞród uczestników
spotkania byli: burmistrz MiG Ostrzeszów, starosta ostrzeszowski, naczelnik
UrzĊdu Poczty w KĊpnie - A. Weiss,
przedstawiciele firm z Ostrzeszowa i
KĊpna: J. Mucha – „Unimebel”, pani
IdĨczak- „IdĨczak-Meble”, Sz. Rubik
– „Malbud” i inni. Spotkanie podsumowaáo dokonania kóá PZF, dziaáających na
rzecz filatelistyki w regionie poáudniowej
Wielkopolski. Obecnie koáa z KĊpna,
Wieruszowa i Ostrzeszowa dziaáają

WIDZIANE Z WYSOKOģCI
INWALIDZKIEGO WÓZKA
Czy niepeánosprawny
to teĪ czáowiek?

21.12.2011

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

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
ul. gen. Sikorskiego 19,
tel./fax (62) 732 – 03 – 67
codziennie od 7.30 do 18.00;
e-mail: ppp_ostrzeszow@op.pl

Szanowni PaĔstwo!
W paĨdzierniku i pierwszym tygodniu
listopada 2011r.
zostaáy
przeprowadzone
przez pracownika
Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej
w Ostrzeszowie - logopedĊ AnnĊ
Stanisáawską Przesiewowe Badania Logopedyczne (dalej PBL w ramach programu “Poprawna mowa
na szkolnym starcie”.
W badaniach udziaá wziĊáy
przedszkola i szkoáy podstawowe
z oddziaáami przedszkolnymi z terenu powiatu ostrzeszowskiego.
Odbyáy siĊ w placówkach, które
odpowiedziaáy na naszą propozycjĊ. Badaniami mającymi na celu
ocenĊ stanu mowy zostaáy objĊte
dzieci w wieku 2,5 do 6 r.Ī., których
rodzice wyrazili pisemną zgodĊ.
W PBL uczestniczyáy 22 placówki, przebadano 615 dzieci.
Wyniki badaĔ wskazują na koniecznoĞü udzielenia pomocy
logopedycznej 250 dzieciom, tj.
41%.
Na szczególną uwagĊ zasáugują wyniki badania wymowy dzieci 6-letnich. SpoĞród 187 dzieci
objĊtych badaniem - 88 tj. 47% wymaga pilnej terapii logopedycznej.
W związku z utrzymującą siĊ
od kilku lat wysoką liczbą dzieci
mówiących nieprawidáowo konieczne staje sie stworzenie zwartego systemu opieki i profilaktyki
logopedycznej, najlepiej na terenie
szkóá i przedszkoli, mającego na
celu poprawĊ mowy dzieci.
Dziaáania takie umoĪliwią dzieciom áatwiejszy start szkolny.

dyrektor
Anna Karpina
neurologopeda
Anna Stanisáawska

✂

