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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

CzyĔby w starostwie
zabrakäo roboty?

-. Gdy przeczytaáam informacje
o otwarciu drogi Gáuszyna – Tuáazy
w gminie Kraszewice, zastanowiáo

sesji w Kraszewicach,
na której starosta
mówiá, Īe nie bĊdzie
Īadnych inwestycji,
bo powiat jest biedny
i musi záapaü oddech.
- Skoro bieda, to
po co we dwoje przyjeĪdĪają na otwarcie
gminnej, a nie powiatowej drogi? Bez
nich droga teĪ byáaby
otwarta. NaleĪaáo peániü sáuĪbĊ za
biurkiem, bo kto w czasie nieobecnoĞci obojga starostów zajmie siĊ

MoĪe rzeczywiĞcie nadszedá juĪ
czas, aby w starostwie skoĔczyü z
grupowymi wyjazdami i to w zasadzie
nie wiadomo po co. JeĞli oszczĊdzaü,
to wszyscy i na wszystkim. Skoro jest
nadmiar czasu, o czym Ğwiadczy wyjazd do Tuáazów, moĪna zredukowaü
etaty i przejąü obowiązki jednego z
pracowników. To przyniesie oszczĊdnoĞci, a wyborcy nie bĊdą mogli
narzekaü, Īe wáadza jest rozrzutna i
na bezsensowne wyjazdy trwoni czas
i pieniądze podatnika.
Jak na ironiĊ losu w tydzieĔ po
otwarciu drogi w Tuáazach, w PotaĞni, przy drodze powiatowej znowu
zarwaá siĊ chodnik. Gdyby ktoĞ z
paĔstwa starostów, zamiast jechaü
kilkadziesiąt kilometrów na otwarcie, zechciaá co jakiĞ czas doglądaü
gospodarstwa, którym przyszáo mu
zarządzaü, to pewnie zauwaĪyáby
zatkaną gaáązkami i liĞümi kratkĊ
Ğciekową w PotaĞni, co najprawdopodobniej byáo przyczyną powstania
jednej z wyrw w chodniku. Gdyby
kratka wodĊ odbieraáa, to tak potĊĪną rurą zdąĪyáaby nadmiar wody
odprowadziü do pobliskiego strumyka
i nie doszáoby do zniszczenia.
Jan Jangas
Na zdjĊciach: zapadniĊty chodnik
w PotaĞni.
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Nie jesteğ nieobecny, jesteğ tylko niewidoczny. Patrzysz oczyma peânymi
uğmiechu w oczy peâne âez.
Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz ğwiadomoğý, īe w pobliīu sĆ
ludzie gotowi nieğý pomoc, pomaga.

Skâadamy serdeczne podziċkowania

rodzinie, ksiċdzu kanonikowi, proboszczowi
paraÀi Chrystusa Króla – Pawâowi Maliĕskiemu, przyjacioâom,
sĆsiadom, znajomym, delegacjom za okazanĆ pomoc
i wsparcie w tak trudnych dla nas chwilach; za kwiaty,
wieĕce, zamówione msze ğwiċte,
za uczestnictwo w uroczystoğciach pogrzebowych
i godne poīegnanie

ğp. Mariusza Szewczyka

īona z córkĆ
i rodzinĆ

Samolotowa Pielgrzymka
do Rzymu – Watykanu
28.08 – 1.09.2012r.
Koszt 1950zá
Zapisy i wyjazd Ostrzeszów

PACZKA DO 30KG 30Zà,
dostawa w ciągu 24 godz.

tel. ks. Leszek, 604 261 429
Grabów, tel. 606 644 466

mnie, dlaczego otwarcia 1415-metrowego odcinka gminnej drogi
dokonywano wespóá ze starostą
Lechem Janickim i wicestarostą Zo¿ą
Witkowską. Po co przyjechali tu we
dwoje i czy w ogóle byli potrzebni?
ToĪ to nawet na otwieraniu autostrad
tuĪ przed EURO tak doborowej obsady urzĊdniczej nie byáo. CzyĪby w
ostrzeszowskim starostwie brakowaáo roboty dla starostów? - komentuje
to wydarzenie p. Mirosáawa, mieszkanka gminy Kraszewice.
Pani Mirosáawa wspomniaáa teĪ o

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

petentem, który bĊdzie miaá pytania
wáaĞnie do sprawujących „posáugĊ”
starosty? Sekretarka powie, Īeby
przyjechaá dnia nastĊpnego?
W związku z pytaniem p. Mirosáawy: kto obsáuĪy interesanta, chcącego rozmawiaü z kierującymi powiatem, przypomniaáa mi siĊ sytuacja,
gdy jakiĞ czas temu sam chciaáem
zadaü kilka pytaĔ najwaĪniejszym
urzĊdnikom w starostwie. Okazaáo
siĊ wówczas, Īe rozmawiaü nie byáo
z kim, bo akurat oboje pojechali na
otwarcie chodnika do Kraszewic B.

US âUGI

GEODEZYJNE

MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH OD 350 Zà

tel. 607 677 708

Nawadnianie
ogrodów

MontaĪ

Serwis

tel. 501 598 398

JĘZYK ANGIELSKI

• korepetycje dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
• nauka języka dla dorosłych – od
poziomu podstawowego (zajęcia
indywidualne)
tel. 695 720 177

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

tel. ks. Leszek 604 261 429

oferuje

•
olej napędowy
•
olej opałowy
CENY DO NEGOCJACJI, FA VAT

Zapraszamy również
ież d
do stacji
LPG.

tel. 662 13
132 200; 662 132 400
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 60
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REGIONALNY TYGODNIK
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Pielgrzymko wycieczka
do Zakopanego

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 25.06 do 1.07.2012, tel. 732-05-35
„Przyjazna” od 2.07 do 8.07.2012, tel. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

