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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.

Pijesz – posprzątaj!

kiem kolportera

Prace w polu pełną parą

Twarz z kurzu

W sklepie na ul. Powst. Wlkp. w Ostrzeszowie zauważono ciekawe zjawisko. Kiedy podczas przeprowadzki z
jednego pomieszczenia do drugiego pracownicy podnieśli
ze stolika drukarkę, na blacie zauważyli niezwykłe „dzieło”
- twarz z kurzu, jak namalowana...

Brawa za inteligentne potraktowanie tematu przez gospodarza
posesji. Pytanie tylko, czy równie inteligentni okażą się adresaci tej
wywieszki. Ano zobaczymy, czy prędzej znikną śmieci spod płotu,
czy wisząca na płocie kartka z apelem?

Truciciele

Dokończenie ze str. 1.
Kiedy 19 marca rozmawiałem z tym
panem, wszystkiemu zaprzeczył, a,
otwierając piec, pokazał, że pali miałem
węglowym. Zapewniał, że szmatami ani
innymi odpadami nie pali, bo wie, że jest
to szkodliwe.
- Te kalumnie rzuca na mnie ktoś, kto
chcąc mi zaszkodzić, prawdopodobnie
rozpowiada to o mnie złośliwy sąsiad.
Właśnie z powodu doniesienia przed
kilkoma dniami była u mnie kontrola z
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Ostrzeszowskiego i niczego mi nie udowodniono,
a kontrolujący inspektorzy nakazali mi
jedynie usunięcie leżących na placu
zużytych opon od traktora, co bezzwłocznie uczyniłem.
Od
kierownika
wspomnianego
wydziału - p. Władysława Karnickiego,
usłyszałem zupełnie coś innego. Kontrolując wspomnianą fermę inspektorzy
natknęli się na napoczętą belę sprasowanej odzieży, część jej zapakowana była
na taczce i stała na placu, a niemała porcja szmat była już w kotłowni, przygotowana do spalenia. Ponadto w kotłowni,
tuż obok pieca, zalegał ptasi pomiot,
najprawdopodobniej służący do spowolnienia palenia się szmat i opon. O tym, że
oponami było palone, świadczyły druty
kordu stalowego zbrojącego opony,
które leżały na składowisku popiołu i na
taczce. Przed kotłownią leżały różnego
rodzaju i rozmiaru zużyte opony, które
najprawdopodobniej były przygotowane
do spalenia. Dowody te zostały spisane
i utrwalone na zdjęciach, a właścicielowi kurnika nakazano zaprzestania tych
praktyk, a szmaty i opony miał jak najszybciej przekazać do utylizacji.
Gromadzenie odzieży, co widać na
zdjęciach, na fermie drobiu to niespotykany widok, bo przecież kury, kaczki
czy gęsi dodatkowego odzienia na siebie
nie zakładają. Podejrzenie, że używano
ich do spalania, jest więc uzasadnione.
Ponadto odnotowany przypadek nie
był pierwszy ani jedyny. Gospodarz ten
był już wcześniej na takim procederze
przyłapany, a że się to powtarza, teraz
częściej będzie kontrolowany. Najprawdopodobniej zostanie też skierowany
wniosek do prokuratury i nie obejdzie się
bez zastosowania surowej kary.

Kiedy nadejdzie ponowny sezon
grzewczy, kontroli powinni spodziewać
się i inni truciciele, bo proceder palenia szmat powraca w tamte okolice jak
bumerang. Kontrole w indywidualnych
domach są możliwe i będą stosowane
coraz czyściej, gdyż ustawa o ochronie
środowiska daje możliwości stosownych upoważnień do przeprowadzania
kontroli w zakresie, czym ogrzewane jest
mieszkanie.
Art. 379. tejże ustawy zatytułowany
„Kontrola” powiada:
1. Marszałek województwa, starosta
oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i
stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1,
mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych
im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę,
jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i
niezbędnym sprzętem przez całą dobę
na teren nieruchomości, obiektu lub
ich części, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren,
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności
kontrolnych,
3) żądania pisemnych lub ustnych
informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego,
4) żądania okazania dokumentów i
udostępnienia wszelkich danych mających związek z
problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa
lub osoby przez nich
upoważnione są uprawnieni do
występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie
środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do

wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o podjęcie odpowiednich
działań będących w jego
kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli
organy te stwierdzą naruszenie przez
kontrolowany podmiot
przepisów o ochronie środowiska lub
występuje uzasadnione podejrzenie, że
takie naruszenie mogło
nastąpić, przekazując dokumentację
sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna
obowiązani są umożliwić
przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których
mowa w ust. 3.
Spoglądając na ten przykład, należy
się zastanowić, czy w całym naszym
powiecie nie powinny być przeprowadzane, szczególnie w okresach grzewczych, częste kontrole. To, co dzieje się
zimą w niektórych domach, to świadome
narażanie życia innych ludzi. Wystarczy
wieczorem wyjąć na spacer, aby, przechodząc koło niektórych domów, od
razu wyczuć, że z komina wydobywa się
toksyczny dym. Władze gmin i powiatu
powinny współdziałać w tej sprawie,
a pobrane próbki popiołu czy sadzy z
kominów, po przeprowadzonych badaniach, będą wystarczającym dowodem
i powodem, aby stosowna kara zwróciła koszty pracy powołanych do tego
inspektorów i badania próbek. Skorzystamy na tym wszyscy, a koszty leczenia
chorób wywołanych spalaniem śmieci
też się zmniejszą.
Dystrybutor szmat, rozprowadzając je
po okolicy, zapewne wie, do czego one
najczęściej służą kupującym, więc i on
nie powinien spać spokojnie, bo prędzej
czy później ręka sprawiedliwości dosięgnie i jego.
Jan Jangas

Kiedy rozmawiałem z panem Leszkiem, siał na swoim polu
w Skarydzewie mieszankę. Wprawdzie jeszcze nie wszędzie
na pola można wjechać maszynami, ale tam, gdzie jest sucho,
siewy idą już pełną parą. W tym roku - mówi p. Leszek, wiele
ozimin zmarzło - silne mrozy bez śniegu, trzeba będzie więc
siać na nowo.

ŚWIĄTECZNE, NIEZWYKŁE , A NAWET
DZIWNE DNI KWIETNIA
1 - Prima aprilis
1 - Niedziela Palmowa
1 - Międzynarodowy Dzień Ptaków
1 - 6 - Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze
2 - 7 - Wielki Tydzień
2 - Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci
4 - Święto Wojskowej Służby
Zdrowia
4 - Międzynarodowy Dzień Wiedzy
o Minach i Działań Zapobiegających Minom
4 - Dzień Trzeźwości /1. poniedziałek kwietnia/
4 - Dzień Mężczyzn (polskie)
5 - Dzień Leśnika i Drzewiarza
5 - 7 - Triduum Paschalne
7 - Światowy Dzień Zdrowia
7 - Dzień Pamięci o Holocauście
8 - Wielkanoc
9 - drugi dzień Wielkanocy;
śmigs-dyngus
8 - Międzynarodowy Dzień Romów
8 - Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (modyfikacji
genetycznej)
10 - Dzień Służby Zdrowia
11 - Dzień Radia
11 - Ogólnopolski Dzień Walki z
Bezrobociem
11 - Światowy Dzień Chorych na
Chorobę Parkinsona
11 - Międzynarodowy Dzień Solidarności Wyzwolonych Więźniów
Politycznych
12 - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
12 - Dzień Czekolady

13 - piątek „trzynastego”
13 - Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Katynia
14 - Dzień Ludzi Bezdomnych
15 - Międzynarodowy Dzień
Kombatanta
16 - Święto Sapera
16 - Dzień Włókniarza
18 - Międzynarodowy Dzień Ochrony
Zabytków
20 - Międzynarodowy Dzień Wolnej
Prasy
20 - Dzień Pracowników Przemysłu
Włókienniczego, Odzieżowego i
Skórzanego
22 - Dzień Ziemi
23 - ONZ - Światowy Dzień Książki i
Praw Autorskich
24 - Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży
24 - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji
25 - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
25 - Międzynarodowy Dzień
Sekretarki
25 - Święto Polskiej Służby
Więziennej
26 - Dzień Drogowca i Transportowca
26 - Międzynarodowy Dzień Własności Intelektualnej
27 - Międzynarodowy Dzień Rysunku
Graficznego
28 - Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy
29 - Międzynarodowy Dzień Tańca
30 - Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Bicia Dzieci

