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STRACIŁ PONAD 12 TYSIĘCY
Oszustwo „na wnuczka”

W poniedziałek (23 stycznia),
tuż przed godziną 18.00, do KPP
w Ostrzeszowie przyszedł 75-letni
mieszkaniec naszego powiatu, informując, że stał się ofiarą oszustwa.
Policjanci ustalili, że z poszkodowanym skontaktowała się telefonicznie
osoba, która podała się za siostrzenicę jego małżonki. Osoba ta poprosiła, aby przesłał pieniądze do Anglii,
na podany przez nią adres.

75-letni mężczyzna, chcąc pomóc
„krewnej”, za pośrednictwem jednej
z firm, zajmujących się przekazem
środków płatniczych, przesłał swoje
oszczędności – 12200zł.
„Siostrzenica” oczywiście okazała
się osobą fikcyjną, natomiast przesłane pieniądze w przeciągu kilku
minut zostały odebrane.
Ostrzeszowscy policjanci prowadzą
szerokie działania, by ustalić sprawcę

POŁĄCZENIE SZKÓŁ?
Wiele wskazuje na to, że od nowego
roku szkolnego Zespół Szkół nr2 i Zespół
Szkół nr 3 będą stanowić jedną placówkę.
Nauka ma odbywać się w tych samych
budynkach, nauczyciele i uczniowie
pozostaną tam, gdzie dotąd, podlegać
będą tylko jednej dyrekcji.
Więcej na ten temat mówi starosta
Lech Janicki: „Na planowanej na 9 lutego
sesji Rady Powiatu przedłożony zostanie
projekt uchwały intencyjnej o zamiarze
połączenia od 1 września ZS nr2 i ZS
nr3. Docelowo chcielibyśmy, aby od

września zarządzanie tymi szkołami było
wspólne. Procedura tych zmian musi
być ściśle określona, lecz uczniowie
i nauczyciele pozostaną w dotychczasowych miejscach. Nabory też będą odbywać się w tych samych budynkach i do
tych samych szkół, co obecnie. Formułą
ostateczną ma być wspólne zarządzanie oboma szkołami. Zmiany zatem nie
powinny być odczuwalne dla uczniów,
ich rodziców oraz pedagogów.
Drugim elementem tych zmian ma być
wspólna obsługa finansowa wszystkich

oszustwa. Jednocześnie Policja apeluje do mieszkańców o większą rozwagę w przypadku przekazywania
pieniędzy.
Korzystając z usługi przekazu pieniężnego, nigdy nie wysyłaj pieniędzy
osobom, których nie znasz.
Więcej o oszustwach „na wnuczka”
na str. 3.

ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych
podległych Powiatowi. Chcielibyśmy
także stworzyć perspektywę rozwojową
w postaci powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego, bo powoli wyczerpuje
się formuła szkół wieczorowych, jak również wypromować nowe kierunki nauczania związane m.in. z mechanizacją rolnictwa. Połączenie szkół ma na celu przede
wszystkim stworzenie nowej silnej jednostki, która miałaby większe szanse na
działania, konkurowania na rynku edukacji, a także na nowe inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych”.
K.J.

LOSOWANIE UPOMINKÓW OD FIRM
W piątek, 3 lutego, w redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego” odbędzie się losowanie nagród ufundowanych przez ostrzeszowskie
firmy w naszej dorocznej zabawie świątecznej.
Losowanie rozpocznie się o godz. 10.00. Czytelników, chcących
uczestniczyć w losowaniu, zapraszamy.
Wykaz wylosowanych osób i upominków przedstawimy w kolejnym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.
red.

LUTOWA DZIEWCZYNA

PRAWO WODNE A OSTRZESZOWSKA
RZECZYWISTOŚĆ

Klub Victoria
organizuje turniej piłki
nożnej.
Szczegóły str. 22.

Mieszkańcy Ostrzeszowa są zaniepokojeni tym, co się dzieje na terenie,
który niebieskimi tablicami oznaczono
jako „Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, ustanowiony
w celu ochrony jakości wód ujmowanych”. Wzdłuż ul. Leśnej zaczyna się
on od skrzyżowania z ul. 1 Maja i w
tamtym miejscu kolejna parcela została
ogrodzona, a hałdy piasku wskazują na
to, że zaniżony teren, niecka, która od
lat zbierała wody opadowe, zostanie
zasypana.
Jeszcze gorzej jest z drugiej strony
doliny, wzdłuż ul. Zamkowej, gdzie
obszar ujęcia wody zaczyna się na
wysokości bloku nr 25. Tam zaniżenie pola przed marketami zasypywane
jest wszelkiego rodzaju odpadami,
w tym gruzem budowlanym, który
może zawierać w sobie niewiadomego
pochodzenia przeciwwilgociowe środki
chemiczne do gruntowania betonów
i tynków, preparaty grzybobójcze oraz
rozmaite lepiki i kleje. Te wszystkie
plastiki, popioły opakowania po chemikaliach, resztki papy itd., gromadzone
na terenach ujęcia wody pitnej, w bezpośredniej bliskości studni, stają się
zagrożeniem zdrowia, a nawet życia
ludzkiego. Kto na to pozwala, pyta

coraz więcej mieszkańców?
- Nawet najeźdźcy, którymi byli tu
Niemcy, dbali, aby te tereny pozostały
dziewicze. Nasi włodarze to zmarnowali - mówi pan Piotr. - Zasypywanie
w tak prostacki sposób niecki, której
zadaniem jest gromadzenie wód opadowych, co chroni miasto przed zalaniem,
jest działaniem na szkodę mieszkańców! Nikt nam nie zagwarantuje, że klimat się nie zmieni, ta niecka chroniłaby
nas niezależnie od tego, czy przyjdą
lata suche i stepowienie terenu, czy też
mokre, grożące podtopieniami.
Pan Leszek zaś wnioskuje, by w kronikach Ostrzeszowa zapisywać, dla
potomnych, którzy radni i jaki burmistrz
wyrazili zgodę na to, aby w tym miejscu budować wielkopowierzchniowe
sklepy, gdzie handluje się farbami,
wszelkiego rodzaju rozpuszczalnikami,
z benzyną włącznie, gdzie można kupić
chemiczne środki czyszczące, nawozy
itp. Do jakiego skażenia terenu może
dojść, gdyby zdarzyła się katastrofa
budowlana, co, niestety, się zdarza,
a ostatni przykład to zawalony dach nad
słowackim lodowiskiem. Co będzie,
jeśli pojemniki z tymi środkami ulegną
rozszczelnieniu?

Dokończenie na str. 2.

Karolina

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Przy przeglądzie mycie z woskowaniem GRATIS lub niespodzianka!
MECHANIKA POJAZDOWA
MYJNIA SAMOCHODOWA
OPONY, FELGI - NOWE I UŻYWANE
OLEJE SAMOCHODOWE – SPRZEDAŻ, WYMIANA GRATIS
PRZEWOZY AUTOKAROWE

Kurs dla kierowców
- przewóz rzeczy i osób

Promocja na kat. B!
100zł zniżki
dla klientów stacji
L - nauka jazdy
kat. ABCDE, rozpoczęcie
kursu kat. B - 8 LUTEGO
Tomasz Wójcik
Ostrzeszów,
ul. Powst. Wlkp. 37A
tel. 609 502 843;
62/ 732-00-98
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SZCZEGÓŁY NA STR. 10.

WULK
ANIZA
CJA
,
iejCsJcA
55 m
A
Z
Y
T
A

KLIM

