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SU]HMHFKDQHNLORPHWUyZ
-HJRFHFKąFKDUDNWHU\VW\F]Qą
MHVWSUDZ\W\OQ\NRáSDNUyĪQLąF\
VLĊRGSR]RVWDá\FKRUD]OHNNLH
]DGUDSDQLHQDGNROD]OHZHMVWURQ\
:LDGRPRĞü R W\P ]GDU]HQLX
RELHJáDMXĪFDáHPLDVWRZáDĞFLFLHOH
]DZLDGRPLOLSROLFMĊRGNLONXGQLV]X

JRU]DWD. - Tego dnia wróciliĞmy do
domu o godzinie 20.30. Jak zwykle
zostawiliĞmy samochód pod marketem. W ĞrodĊ przed 9.00 mój cháopak
miaá zamiar pojechaü do swojego
pacjenta. Kiedy poszedá na parking,
auta juĪ nie byáo. WiedzieliĞmy, Īe
parkujemy na terenie prywatnym,
dlatego na początku pomyĞleliĞmy,
Īe ktoĞ wezwaá lawetĊ i nasz samochód zostaá odholowany. ObdzwoniliĞmy wszystkich dookoáa. Niestety,
okazaáo siĊ, Īe nigdzie go nie ma.

ul. Sienkiewicza 21
Ostrzeszów
tel. 62 590-42-35

GROZILI, įE ZABIJć
Dokáadnie taki samochód zostaá
skradziony (zdjĊcie poglądowe).
NDMąWHĪVDPRFKRGXQDZáDVQąUĊNĊ
1LHVWHW\ZV]HONLHSUyE\RGQDOH]LHQLD
RND]XMąVLĊQDUD]LHEH]VNXWHF]QH
-DN SRGNUHĞODMą PLHV]NDĔF\
RVLHGOD=DPNRZHJRNWyU]\SDGOL
R¿DUDPL]áRG]LHLUHQDXOWE\áRLP
EDUG]RSRWU]HEQH:F]ZDUWHN
OLVWRSDGDPLHOLZ\MHFKDüGRSUDF\
GR+RODQGLL
 Wieczorem ciĊĪko znaleĨü
miejsce na którymĞ z parkingów
przed blokami, dlatego od jakiegoĞ
czasu zostawialiĞmy samochód
przy „Biedronce”. Zresztą nie tylko
my tam parkujemy, takich osób jest
znacznie wiĊcej - PyZLSDQL0Dá

0LHV]NDĔF\2VWU]HV]RZD]DZLD
GRPLOLSROLFMĊ
Policja nie znalazáa na miejscu
Īadnych Ğladów, ani odáamków od
szyby, ani innych elementów. „Renówka” miaáa system bezkluczykowy,
jednak dla záodzieja nie stanowiáo to
problemu. Z pewnoĞcią obserwowaá
nasz samochód, na tym parkingu
czĊsto stoją o wiele lepsze marki
i dziwi nas, Īe „rzuciá siĊ” akurat na
clio o wartoĞci 25-28 tysiĊcy.
-DNPyZLSDQL0DáJRU]DWDSDU\
QLHRSXV]F]DSHFK

]áRW\FKZáDĞQLHW\OHZ\áXG]LOLRGODWND].UD
V]HZLFGZDMPLHV]NDĔF\QDV]HJRSRZLDWX0ĊĪF]\ĨQL
JUR]LOLĪHMHĞOLLPQLH]DSáDFL]DELMąJR6SUDZF\VąMXĪ
ZDUHV]FLH
:LHF]RUHPOLVWRSDGDIXQNFMRQDULXV]H]JUXS\
UHDOL]DF\MQHMSU]\ZVSyáSUDF\SROLFMDQWyZ]Z\G]LDáXNU\
PLQDOQHJRLNRPLVDULDWXZ*UDERZLH]DWU]\PDOLGRG\V
SR]\FMLSURNXUDWRUDGZyFKPĊĪF]\]QSRGHMU]HZDQ\FK

RZ\PXV]HQLHUR]EyMQLF]HOHWQLPLHV]NDQLHFJPLQ\
*UDEyZLMHJRRODWPáRGV]\NROHJD]JPLQ\'RUXFKyZ
]PXVLOLOHWQLHJRPĊĪF]\]QĊGR]DSáDW\]áRW\FK
3LHQLąG]HRG]\VNDQRDV]DQWDĪ\VWyZZ\áXG]DF]\
]DWU]\PDQRZDUHV]FLHJUXGQLDVąGSRGMąáGHF\]MĊĪH
REDMQDMEOLĪV]HWU]\PLHVLąFHVSĊG]ąZRVWURZVNLPDUHV]FLH
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DokoĔczenie na str. 2.
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NWyU\FK GRV]áR PLQ Z &]DMNRZLH L
0LĊG]\ERU]X3ROLFMDZSDGáDQDWURS
ZáDP\ZDF]\ WUDIQH RND]DáR VLĊ Z\
W\SRZDQH SU]H] ĞOHGF]\FK PLHMVFH
NROHMQHM NUDG]LHĪ\ Z PLHMVFRZRĞFL
:LV]QLD0DáD1D]áRG]LHL]DVDG]LáR
VLĊDĪDQW\WHUURU\VWyZERZLDGR
PR E\áR ĪH ZáDP\ZDF]H XĪ\ZDMą
SU]\ NUDG]LHĪDFK PDWHULDáyZ Z\EX

FKRZ\FK 1LH SU]HZLG]LDQR MHGQDN
ĪHSU]HVWĊSF\XĪ\MąWDNĪHEURQLSDO
QHM
'ZDM ZáDP\ZDF]H ]MDZLOL VLĊ
Z VSRG]LHZDQ\P PLHMVFX Z QRF\ ]
VRERW\ QD QLHG]LHOĊ NUyWNR SR Syá
QRF\-HGHQZV]HGáGRNRQWHQHUDZ
NWyU\P]DLQVWDORZDQ\E\áEDQNRPDW
GUXJL F]HNDá Z SREOLĪX Z VDPRFKR
G]LH
DokoĔczenie na str. 2.
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TAPICERA-WYKLEJACZA
MOĩLIWOĝû PRZYUCZENIA W ZAWODZIE OD PODSTAW.
3UDFDZ2VWU]HV]RZLH
.RQWDNW.LQDV0HEOHXO1RUZHVND2VWU]HV]yZ
WHO

A.à.

5DGD0LHMVNDZ*UDERZLHQDG
3URVQą MDNR MHG\QD Z SRZLHFLH
DPRĪHQDZHWLZ3ROVFHQLHSRGMĊáD
XFKZDá\GRW\F]ąFHMSU]HNV]WDáFHQLD
V]HĞFLROHWQLFKV]NyáSRGVWDZRZ\FK
ZRĞPLROHWQLH3U]HFLZNRWHMXFKZDOH
JáRVRZDáRRĞPLXUDGQ\FKWRZ\
VWDUF]\áRE\]RVWDáDRGU]XFRQD
6SUDZDWUD¿áDMXĪGRZRMHZRG\ZLHO
NRSROVNLHJRLNXUDWRULXPRĞZLDW\
1LHZ\NOXF]RQHĪHGRMG]LHGR]D
ZLHV]HQLD5DG\
Taka byáa nasza wolaRGSRZLDGD
SU]HZRGQLF]ąFD5DG\0LHMVNLHMZ*UD

ERZLH*HQRZHID3RUĊEDNa sesjach
wielokrotnie pytaliĞmy burmistrza, ile
kosztuje utrzymanie szkóá w naszej
gminie, powinniĞmy coĞ na ten temat
wiedzieü.
JeĞli chodzi o sposób gáosowania, to kaĪdy gáosuje wedáug wáasnego
sumienia. Nikt na nikim niczego nie
wymuszaá. Dáugo rozmawialiĞmy na ten
temat, dyskutowaliĞmy na komisjach
i podjĊliĞmy taką, a nie inną decyzjĊ.
1LHSRGMĊFLHWDNLVWRWQHMXFKZDá\
PRĪHZLą]DüVLĊ]GXĪ\PLNRQVHNZHQ
FMDPL

Trudno powiedzieü, co bĊdzie
dalejPyZLEXUPLVWU]=HQRQ&H
JáDProjekt tej uchwaáy zgodnie
z prawem oĞwiatowym naleĪaáo
podjąü do 30 listopada. Sesja odbyáa siĊ 28. Przekonywaáem jeszcze
przewodniczącą, aby Rada zmieniáa
decyzjĊ, ale nie udaáo siĊ. Musiaáem
zawiadomiü wojewodĊ i kuratorium.
Przyznam, Īe jest to ewenement
na skalĊ caáej Polski, nie sáyszaáem jeszcze o czymĞ takim. Jakie
Ğrodki podejmie teraz wojewoda,
nie wiadomo. Czy bĊdzie mowa
o jakimĞ nowym terminie i Rada
zostanie zobowiązana do przyjĊcia uchwaáy? O tym przekonamy
siĊ juĪ niebawem. Na tĊ chwilĊ
nie jesteĞmy w stanie przewidzieü
konsekwencji. MoĪe nawet dojĞü do
zawieszenia Rady.
-DNGRGDáEXUPLVWU]WDNLFKGHF\
]MLQLHSRZLQQRVLĊSRGHMPRZDüQD
RVWDWQLąFKZLOĊ*G\E\UDGQLSyáWRUD
URNXWHPXXGDOLVLĊGR:DUV]DZ\NLHG\
ZFKRG]LáDUHIRUPDLZ\UD]LOLVSU]HFLZ
ZREHFRĞPLROHWQLFKV]NyáWRG]LĞQLH
E\áRE\FDáHJRWHJR]DPLHV]DQLD
Dla mnie to po prostu absurd -
SRZLHG]LDáQD]DNRĔF]HQLH
A. àawicka

