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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.

kiem kolportera

Jednak zima przyszła

11
Przed sklepem w Mącznikach

Styczniowych anomalii ciąg dalszy

Nie wiadomo, czy wpadła do nas na dłużej, czy tylko na
chwilę. Co by nie mówić, zrobiło się normalniej.

Armatka w Zalesiu
do niedawna
W ostatnich dniach wprawdzie się lekko ochłodziło i nawet spadł śnieg, ale
ch na łące
aura sprzyja wszelkiemu stworzeniu. Zdjęcie zrobione 10 stycznia w Godziętowa
p. Ignacego Śmiatacza.

Pieskie życie
Małe szczeniaczki, koczujące w lisiej norze w lasach Biskupic Zabarycznych, zauważono 19 grudnia ubiegłego roku. Od razu o tym przypadku powiadomiono Urząd Gminy Mikstat, bo w myśl art. 11. 1. ustawy
o ochronie zwierząt, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Sprawą piesków miał
się zająć pan Rafał Stodolski – specjalista do spraw leśnictwa. Okoliczni
mieszkańcy cały czas dokarmiali psiaki, a, nie widząc zbytniego zainteresowania, w gminie interweniowali często, lecz ze specjalistą nie mogli
rozmawiać, bo nigdy go nie było. Podobno szukał chętnych na pieski,
których nawet nie widział. Po upływie kolejnych dni i braku reakcji, próbując znaleźć bezpieczne schronienie, skontaktowano się ze schroniskiem pana Cichosza w Niedźwiedziu i Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt ANIMALS. Okazało się, że obydwie instytucje same
nie mogą nic zrobić, dopóki nie będzie oficjalnego wniosku do gminy o
zapewnienie opieki nad zwierzętami. Natychmiast napisano taki wniosek, podkreślając, że jest okres zimy, a warunki, w jakich przebywają
pieski, mogą doprowadzić do ich śmierci. Chociaż pisemny wniosek do
gminy dostarczono osobiście w dniu 23 grudnia, tuż przed Wigilią, kiedy
to ponoć wszyscy spełniają dobre uczynki i stają się lepsi, nikt z urzędu

psami się nie zajął i nadal, czyli już prawie miesiąc, przebywają w lesie.
Nie widząc innego wyjścia i licząc na pomoc,
o urzędniczej opieszałości postanowiono zawiadomić prasę.
Burmistrz Jacek Ibron zapewnia, że zobowiąże urzędnika, aby jak najprędzej znalazł rozwiązanie. Jak go informowano, pan Stodolski
śledzi sukę, licząc na to, że doprowadzi go do
właścicieli, a on zmusi ich do zaopiekowania się
przychówkiem, gdyż oddanie psów do schroniska wiąże się z poniesieniem przez gminę
kosztów na sumę ok. 5tys. zł. Tak czy inaczej,
problem jeszcze w tym tygodniu zostanie rozwiązany i psy znajdą schronienie, zapewnia
burmistrz.
Trochę dziwi mnie tak długi okres załatwiania sprawy. Czyżby pies był aż tak inteligentny,
żeby przez prawie miesiąc wodzić za nos po
polach i lasach specjalistę od leśnictwa. Zrozumiałe jest, że pan Stodolski próbuje uchronić
gminę przed wysokimi kosztami umieszczenia
psów w schronisku, ale jak długo można? Jeśli
naprawdę szuka dla nich miejsca, to dlaczego
ich nie sfotografował i nie ogłosił tego chociażby
u nas - w „Czasie Ostrzeszowskim”. My robimy
to bezpłatnie i teraz, chcąc mu pomóc, apelujemy do ludzi, którym los zwierząt nie jest obcy może znajdzie się ktoś, kto przygarnie te pieski,
zapewniając im ciepłą strawę i przytulną budę.
J. Jangas

W Zalesiu koło Doruchowa niewielki plac zabaw dla
dzieci wzbogacił się o nowe urządzenia – mały parking,
nowe chodniczki z kostki brukowej i pięknie odnowioną
armatkę, która wprawdzie stoi tu od lat, ale teraz, wymalowana, że ha!, dodaje szczególnego blasku temu miejscu.

O własne podwórko trzeba troszczyć się
najbardziej.

