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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

CZY W KSIćįENICACH
PRZYBČDZIE NOREK?
Hodowla norek staáa siĊ w
ostatnich miesiącach doĞü gorącym tematem. Co jakiĞ czas „wybucha” kolejna informacja o fermie
norek, mającej powstaü w tej czy
innej miejscowoĞci. Sprawa fermy
w KsiąĪenicach tym siĊ róĪni od
innych, Īe tam od czterech lat juĪ
ona funkcjonuje i dotąd nie byáo z
tego tytuáu protestów miejscowej
ludnoĞci. Ale to - jak twierdzą
niektórzy - juĪ przeszáoĞü, bo
z chwilą, gdy wáaĞciciele fermy
záoĪyli w UrzĊdzie Miasta i Gminy
Grabów wniosek o niemal 2,5-krotne powiĊkszenie swojej hodowli, ta
cienka „niü porozumienia” zostaáa
nadwyrĊĪona. CzĊĞü mieszkaĔców
zwyczajnie zaczĊáa siĊ obawiaü, Īe
tak duĪa ferma musi mieü odczuwalny wpáyw na ich Īycie.

Nie powiĊkszajcie tej
hodowli!
W tej chwili ferma norek w KsiąĪenicach ma zezwolenie na 60 DJP, tymczasem wniosek wáaĞcicieli postuluje
powiĊkszenie stanu posiadania do iloĞci 147,8 DJP. 1 DJP (duĪa jednostka
przeliczeniowa) to 500kg. Przyjmuje
siĊ, Īe na taką wielkoĞü wchodzi 1
sztuka bydáa, zaĞ norek 400 sztuk.
JeĞli wiĊc wáaĞciciel fermy dostaje
zezwolenie na 60 DJP, to znaczy, Īe
moĪe trzymaü maksymalnie 24 tys.
norek. Przy zgodzie na wnioskowaną
przez wáaĞcicieli liczbĊ niemal 150
DJP, iloĞü norek wzrosáaby do blisko
60 tys. sztuk. Co prawda w wiosce
mówi siĊ, Īe i dziĞ w niektórych miesiącach liczba ta znacznie przekracza
dopuszczalną - 24 tys. sztuk.
- Owszem, w grudniu, gdy sprawdzaá to powiatowy lekarz weterynarii,
wszystko mogáo siĊ zgadzaü - mówi
mieszkaniec KsiąĪenic, ale przedtem,

kiedy norki siĊ okociáy, mogáo byü ich
nawet 80 tysiĊcy.
Gdy pytam o uciąĪliwoĞü tej hodowli, sáyszĊ, Īe juĪ pojawiają siĊ w
wiosce muchy, a to dopiero pierwsze
ciepáe dni.
- Nie powiĊkszajcie tej hodowli mówi. - Strach pomyĞleü, co bĊdzie
latem, gdy przyjdą upaáy.
- Poruszyáem tĊ sprawĊ na zebraniu soáeckim - mówi wáaĞciciel pola
sąsiadującego z hodowlą, ale burmistrz szybko skierowaá dyskusjĊ na
inny temat. Odniósá siĊ tylko do pism,
które dostali gospodarze sąsiadujący
z fermą w KsiąĪenicach. Stwierdziá,
Īe zaistniaáa tam pomyáka w numeracji dziaáki, na której dotychczasowy
gospodarz chciaáby trzymaü wiĊkszą
iloĞü norek. Zapewniaá, Īe jest to ta
sama dziaáka i nie chodzi tu o poszerzenie terenu. Tam tylko nastąpiáa
pisarska pomyáka, twierdziá burmistrz.
- Pewnie tak byáo - przyznaje
mieszkaniec KsiąĪenic - ale to teĪ Ĩle
Ğwiadczy o wáodarzu miasta i gminy,
który nie sprawdza tego, co podpisuje.
We wspomnianym juĪ piĞmie (z
báĊdem) sąsiedzi mieli odnieĞü siĊ do
wniosku hodowcy norek. W dodatku
dano im na to zaledwie tydzieĔ.
- Takie są procedury prawne táumaczy burmistrz - i urząd ich nie
wymyĞliá. Pytanie tylko, co taki mieszkaniec, sąsiadujący z fermą, niekoniecznie znający siĊ na przepisach
prawnych, moĪe zrobiü w ciągu kilku
dni? MoĪe najwyĪej machnąü rĊką i
wyraziü zgodĊ lub powiedzieü NIE,
nie szukając jakiegoĞ szczególnego
uzasadnienia swojej odmowy. ChociaĪ nietrudno zauwaĪyü, Īe wiĊksza
hodowla to zarazem wiĊkszy smród,
wiĊcej much i spadająca atrakcyjnoĞü
pobliskich dziaáek - ich dziaáek. A
przecieĪ KsiąĪenice piĊknieją, roz-

SOŁTYSI

Miasto i gmina Ostrzeszów
15 marca zakończyły się wybory sołeckie, trwające w mieście i gminie Ostrzeszów od 29 stycznia. Mieszkańcy wiosek dokonali wyboru 20 sołtysów, którzy będą
sprawować swój urząd do 2019 roku. W sześciu miejscowościach nastąpiła zmiana
sołtysów. Z kandydowania na następną kadencję zrezygnowali m.in. - długoletni
sołtysi wsi Myje - Bogdan Kowalek, i Siedlików - Jan Piętak. Ponadto zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach: Kotowskie (poprzednio Sylwester Bodura), Olszyna
(poprzednio Ewa Sobczak-Świtoń), Pustkowie Północ (poprzednio Dorota Kunc),
Szklarka Przygodzicka (poprzednio Józef Cieśliński). Można przyjąć, że w 30% sołtysi
zostali zmienieni. Ogółem w wyborach sołeckich wzięło udział 1195 mieszkańców
wiosek (średnio blisko 60 osób na sołectwo).
Najwięcej osób przyszło na wybory w Rojowie - 116, najmniej w Jesionie i w Pustkowiu Południu - 23. We wszystkich sołectwach zgłoszono łącznie 36 kandydatów na
sołtysa - najwięcej (czterech) w Siedlikowie. Aż w 9 sołectwach kandydat na sołtysa
był tylko jeden. Mieszkańcy wybrali ponadto rady sołeckie (3-5- lub 7-osobowe), do
których zgłoszono 132 osoby.
Prezentujemy wykaz wszystkich nowo wybranych sołtysów, podając także (za
BIP) ich numery telefonów, bo przecież kontakt z sołtysem jest bardzo istotny.
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Bledzianów - Andrzej Bodyl (tel. 600 525 815)
Jesiona - Hieronim Zajączkowski (tel. 730-77-21)
Kochłowy - Zygmunt Lizakowski (tel. 697 638 722)
Korpysy - Aleksander Kubczak (tel. 730-75-63)
Kotowskie - Justyna Parzybok (tel. 739-35-11 lub 781 242 961)
Kozły - Marek Parzybok (tel. 732-78-44)
Kuźniki - Andrzej Kużaj (tel. 730-16-67 lub 604 076 483)
Marydół - Maria Janicka (tel. 732-75-73)
Myje - Sławomir Michalak (tel. 600 295 341)
Niedźwiedź - Małgorzata Krawczyk (tel. 696 086 848)
Olszyna - Marcin Kokot (tel. 693 461 143)
Pustkowie Południe - Bronisław Dominik (tel. 607 581 762)
Pustkowie Północ - Zbigniew Jokiel (tel. 601 343 654)
Rogaszyce - Zygmunt Górecki (tel. 721 299 556)
Rojów - Tomasz Kajser (tel. 730-00-10 lub 885 680 087)
Siedlików - Dorota Dera (tel. 730-76-31 lub 531 467 299)
Szklarka Myśl. - Andrzej Malachiński (tel. 730-71-44 lub 662 213 235)
Szklarka Przyg. - Tadeusz Polsakiewicz (tel. 730-77-76 lub 794 388 235)
Turze - Wiesław Olejnik (tel. 730-82-08 lub 604 894 170)
Zajączki - Marian Adamski (tel. 601 413 747 lub 721 441 140)

budowują siĊ… Jest to wciąĪ wioska,
nie musi wiĊc wszĊdzie piĊknie pachnieü, moĪe jednak nie warto stawiaü
na wielkie hodowle, zresztą nie tylko
norek?

Ferma
Postanowiáem spotkaü siĊ takĪe
z wáaĞcicielami „spornej” fermy lub
przynajmniej z osobą zarządzającą
tą hodowlą. Tu jednak nikogo nie zastaáem, skierowano mnie do drugiej
fermy tych samych wáaĞcicieli, oddalonej o jakiĞ kilometr, choü leĪącej juĪ
w miejscowoĞci Chlewo. Tra¿ áem na
samego wáaĞciciela, mieszkaĔca Go-

rzowa Wlkp. - Zbigniewa Koáoszyca.
WáaĞciwie jest wspóáwáaĞcicielem tej
hodowli, gdyĪ prowadzi ją razem ze
szwagrem.
Ferma, co uczciwie muszĊ przyznaü, robi dobre wraĪenie - boksy
nowoczeĞnie wyposaĪone, cisza i nawet smród niewielki (nieczystoĞci nie

ZUP MEBLEX

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

25.03.2015

I w tym miejscu dla mnie zaczyna
siĊ problem.

Norki do gazu
Jakby to nie brzmiaáo cynicznie,
prawda jest taka, Īe polskie prawo
(ale chyba jest tak w wiĊkszoĞci
„cywilizowanych” paĔstw) zezwala na
hodowle norek czy lisów, trzymanych
wyáącznie dla futer. Nie kryjĊ, Īe byábym zwolennikiem zmiany tego prawa
i zakazu powstawania takich ferm.
ĝmiem twierdziü, Īe dla wiĊkszoĞci
osób przeciwnych powstawaniu i
rozbudowywaniu hodowli norek nie
wzglĊdy humanitarno-etyczne, a racjonalne są gáównym powodem protestów i obaw. I to teĪ trzeba zrozumieü
i uszanowaü. Wprawdzie wáaĞciciel
ksiąĪenickiej fermy przekonuje, Īe
rozbudowa niewiele zmieni i nikt nie
powinien siĊ jej obawiaü, to te sáowa,
nawet przy dobrze prowadzonej hodowli, wydają siĊ bez pokrycia. DziĞ
mamy wczesną wiosnĊ, a przykre
zapachy juĪ do mieszkaĔców wioski
docierają. Nietrudno sobie wyobraziü,
co bĊdzie latem, kiedy przyjdą upaáy,
a na fermie w KsiąĪenicach moĪe byü
norek 60 tysiĊcy! Wówczas to, mimo
wszelkich staraĔ pracujących tam
osób, nic nie bĊdzie w stanie zapobiec
fetorowi niosącemu siĊ po okolicy. Tak
sądzĊ, ale nie moje zdanie bĊdzie w
tej sprawie istotne. WaĪne jest, co na
ten temat bĊdzie miaá do powiedzenia
inspektor ochrony Ğrodowiska i jaką
decyzjĊ podejmie burmistrz Grabowa
nad Prosną. Na razie w tej kwestii
jeszcze nic nie zostaáo przesądzone,
za wyjątkiem losu samych norek, które, czy to w mniejszej, czy wiĊkszej
iloĞci i tak „pójdą do gazu”.
K. Juszczak

Wielkanocne trudnoĞci jĊzykowe

Snajper
USA, biograficzny, dramat, wojenny, 134
minuty.
Sobota - 28 III, godz. 17.00
Niedziela - 29 III, godz. 17.00

Fru!
Belgia, Francja, animacja, przygodowy,
komedia, 90 minut.
Wtorek - 24 III, godz. 17.00 (3D)
Czwartek - 26 III, godz. 17.00 (2D)

Fokus
USA, komedia, 104 minuty.
Wtorek - 24 III, godz. 19.00
Środa - 25 III, godz. 17.00
Czwartek - 26 III, godz. 19.00

Seria Niezgodna: Zbuntowana
USA, akcja, romans, sci-fi, 120 minut.
Sobota - 28 III, godz. 19.30 (2D)
Niedziela - 29 III, godz. 19.30 (3D)
Wtorek - 31 III, godz. 19.00 (3D)
Środa - 1 IV, godz. 19.00 (2D)
Czwartek - 2 IV, godz. 19.00 (2D)

Dzikie historie
Argentyna, Hiszpania, czarna komedia,
122 minut.
Środa - 25 III, godz. 19.00
FILM Z CYKLU KINO KONESERA - bilety
w cenie 12zł.

Kino Konesera - nowa inicjatywa
w kinie Piast
Filmy prezentowane w ramach Kina
Konesera to najczęściej niszowe dzieła z
niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Wyświetlane historie mają na celu nie
tylko uprzyjemnić widzowi spędzony czas
w naszym kinie, ale również wzbogacić
go o nowe wartości, przeżycia i walory
wizualne! Filmy Kina Konesera to często
dzieła uhonorowane licznymi nagrodami
na festiwalach filmowych. Serdecznie
zapraszamy!
Bilety: ulg. 13zł (3D - 18zł), norm. 16zł
(3D - 20zł); wtorek - 12zł (3D - 16zł)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem
30zł (3D - 40zł)
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

Wszystkim sołtysom życzymy działań służących rozwojowi ich wioski i ułatwiających życie mieszkańcom.
K. Juszczak

Meble do Twojego ogrodu
pod zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

spadają do gruntu, lecz na specjalny
podkáad zabezpieczający, z którego
są zbierane).
- Prowadzenie tego typu hodowli
musi byü na najwyĪszym poziomie mówi Z. Koáoszyc. - Tu nie ma miejsca
na prowizorkĊ i zaniedbania. Na obu
fermach - w KsiąĪenicach i Chlewie
zatrudnionych jest ponad 30 osób i
ci ludzie dbają o to, by zwierzĊta byáy
nakarmione, a wokóá klatek czysto.
Wszystko zaleĪy od gospodarza,
w wielu miejscach Polski fermy są
zaniedbane i to wáaĞnie one psują
opiniĊ hodowcom norek. Zapewnia
równieĪ, Īe norka nie ma moĪliwoĞci
wydostania siĊ poza ogrodzenie, bo
nawet gdyby uciekáa z klatki, prĊdzej
czy póĨniej tra¿ do
puáapek rozstawionych wzdáuĪ
wysokiego páotu.
Obecnie, wg
wáaĞciciela, jest
tu 3,5 tys. samic.
Rozpocząá
siĊ
okres godowy, w
pierwszych dniach
maja
w ylĊgną
siĊ máode, które
bĊdą rosnąü do
listopada. PóĨniej,
niestety, norki są
usypiane… gazowane. Podobno odbywa siĊ to humanitarnie - juĪ po kilku sekundach nie
Īyją. NastĊpnie transportowane są do
Gorzowa i tam poddawane obróbce.
Futerka zostają, a miĊso podlega
utylizacji. - Takie są prawa kaĪdej
hodowli - przekonuje wáaĞciciel.

Wielkanocy i Wielkiejnocy,
Wielkanocą i Wielkąnocą.
Wielka Noc, ĞwiĊta Wielkiej Nocy
(ale: ĞwiĊta wielkanocne).
Pisownia wielką literą doĞü czĊsto sprawia trudnoĞci. DziĞ skupimy
siĊ na Wielkanocy lub Wielkiejnocy
albo, jak kto woli, Wielkiej Nocy lub
ĞwiĊtach wielkanocnych - tyle jest
moĪliwoĞci róĪnorodnego, prawidáowego uĪycia i zapisu tej samej nazwy
Ğwiąt. TrudnoĞü (a moĪe áatwoĞü) stanowi fakt, Īe pierwszy czáon - wielka,
moĪe byü odmieniany lub nie. Poprawnie wiĊc bĊdzie: Wielkiejnocy lub
Wielkiej Nocy, Wielkąnocą lub Wielką
Nocą (z odmianą wyrazu „wielka”), a
takĪe Wielkanocy, Wielkanocą - bez
odmiany czáonu „wielka”.
JeĞli poprzedzimy Wielkanoc
wyrazem ĞwiĊta, wyraz ten napiszmy
maáą literą np. ĞwiĊta Wielkiejnocy.
Gdy bĊdziemy przygotowywaü
kartki Ğwiąteczne, pamiĊtajmy, Īe
Wielkanoc i formy jej odmiany piszemy wielką literą, ale ĞwiĊta wielkanocne - maáą.
Wielki Czwartek - dni Wielkiego
Tygodnia tylko wielką literą: Wielki
Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota.
Triduum Paschalne; Triduum
Wielkanocne - takĪe wielką literą.
ĝmigus-dyngus - tylko z áączni-

Strojne Jajo
Pisanka, stroik, palma wielkanocna

wystawa pokonkursowa

„Kurcze, ale jaja”
Ogáoszenia wyników konkursu,
otwarcie wystawy 29 marca,
godz. 14.00, w OCK, ul. Gorgolewskiego 2
Wystawa bĊdzie czynna
od 29 marca do 7 kwietnia
2015r. w galerii OCK.

ZAPRASZAMY

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

kiem i maáą literą.
NazwĊ zwyczaju polewania siĊ
wodą w poniedziaáek wielkanocny:
Ğmigus-dyngus, naleĪy pisaü maáymi literami i z áącznikiem. Nieprawidáowa jest forma Ğmingus-dyngus.

BILETY DO NABYCIA
W kasie K-T „Piast”
W cenie: przedsprzedaż – 10zł,
w dniu koncertu – 15zł.

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
budowa domów od podstaw,
kompleksowe wykoĔczenia
wnĊtrz, murowanie,
szpachlowanie, malowanie,
ocieplanie i inne usáugi
budowlane
SZYBKO, TANIO,
SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

