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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356
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DokoĔcznie ze str. 1.
0LPRGUDPDWXMDNLVSRWNDáSDQD
/HV]NDZLHOHRVyEEDUG]RPXNLEL
FXMHDOHLQLHPRĪHZ\MĞü]SRG]LZX
ĪHSRWUD¿E\üWDNVDPRG]LHOQ\
Nieraz widzieliĞmy, jak jeĨdziá
w polu traktorem, co prawda z ojcem,
ale to Leszek kierowaá. ZastanawialiĞmy siĊ, jak on to robi. Maáo tego,
potra¿ sam przejĞü kilkaset metrów
z domu do koĞcioáa. Ma zliczone
kroki, wie, gdzie jest krawĊĪnik, gdzie
znajduje siĊ chodnik i idzie, nawet
ksiądz proboszcz siĊ temu dziwi.
Wokóá jego domu zawsze panuje
porządek, to teĪ jego zasáuga, bardzo
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tel. 505 325 777

lubi kosiü trawĊ, na okrągáo sprząta
- PyZLąPLHV]NDĔF\
0ĊĪF]\]QDPLHV]NDUD]HP]H
VFKRURZDQąPDWNą-HV]F]HGRQLH
GDZQDWRZáDĞQLHRQVLĊQLąRSLH
NRZDá7HUD]ZRSLHFHQDGVWDUV]ą
SDQLąSRPDJD]QDMRPDSDQD/HV]ND
7R MHGQDN QLH MHJR QLHSHáQR
VSUDZQRĞüVWDQRZLWXWDMSUREOHP
0LHV]NDQLHF3DU]\QRZDRGMHGHQD
VWXODWVWDUDVLĊRSUDFĊZ=DNáDG]LH
$NW\ZQRĞFL=DZRGRZHMZ.VLąĪH
QLFDFK-DNPyZLEH]VNXWNX1LH
SRPRJáDLQWHUZHQFMDXVWDURVW\DQL
XG\UHNWRUD=$=X2GODWMHVW]E\
ZDQ\
 Táumaczą, Īe nie ma dla mnie
wolnego miejsca.
&KRG]LRSUDFĊSU]\PRQWDĪX
GUREQ\FKDNFHVRULyZPHEODUVNLFK
 Wiem, Īe doskonale bym sobie
z tym poradziá. Ciągle tylko sáyszĊ,
Īe nie ma dla mnie wolnego miejsca.
Z tego, co siĊ orientujĊ, niedawno
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NATURALNYCH
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29,
tel. 600 202 306

ktoĞ z mojej miejscowoĞci dostaá
pracĊ wáaĞnie w tym zakáadzie. Nie
mam nic przeciwko tej osobie, bo
bardzo ją lubiĊ. PodajĊ to tylko jako
przykáad. ĩyjemy w maáym Ğrodowisku i wiem, Īe na przestrzeni lat
róĪni ludzie przewinĊli siĊ przez ten
zakáad. Rozumiem, gdybym ubiegaá
siĊ o pracĊ od kilku miesiĊcy, ale to
wszystko trwa juĪ jedenaĞcie lat.
3DQ/HV]HNPDMXĪGRĞüVLHG]H
QLDZGRPX&KFLDáE\SRGMąüMDNąNRO
ZLHNSUDFĊ-HĪHOLW\ONRGRVWDáE\RG
NRJRĞV]DQVĊWRMDNPyZLPyJáE\
QDZHWGRFKRG]LüGRFHQWUXP3DU]\
QRZDE\NWRĞJRVWDPWąG]DELHUDá
Wielokrotnie dawaáem ogáoszenie do gazety, Īe podejmĊ pracĊ
chaáupniczą, niestety mój telefon
milczaá. MyĞlaáem nawet o skrĊcaniu
dáugopisów, ale daáem siĊ oszukaü.
Najpierw kazali mi wpáaciü jakieĞ
pieniądze i tak wpáacaáem po kilkadziesiąt záotych, aĪ uzbieraáo siĊ 180,
a na koĔcu otrzymaáem wiadomoĞü,
Īe mogĊ sobie te dáugopisy kupiü na
wáasnoĞü i poszukaü instytucji, która
chciaáaby je ode mnie przyjmowaü ĪDOLVLĊPĊĪF]\]QD
2V\WXDFMLSDQD/HV]NDUR]PD
ZLDOLĞP\]HVWDURVWąRVWU]HV]RZVNLP
/HFKHP-DQLFNLP
Przyznam, Īe ten temat jest mi
znany juĪ od trzech lat. Wiele razy
zastanawiaáem siĊ, jak pomóc panu
Nawrockiemu, próbowaáem znaleĨü
dla niego jakąĞ pracĊ, ale jak dotąd
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nie udaáo mi siĊ to. Rozmawiaáem
z dyrektorem àuczakiem - w Zakáadzie AktywnoĞci Zawodowej jest co
prawda do¿nansowanie do dziaáalnoĞci, ale oni muszą wiĊkszoĞü
Ğrodków wypracowaü sami. Niestety,
ta niepeánosprawnoĞü w pewnym
sensie dyskwali¿kuje go do podjĊcia
pracy w KsiąĪenicach.
Dyrektor ZAZ-u wielokrotnie powtarzaá, Īe miaáby ogromny problem
z tzw. zagospodarowaniem pana
Leszka, bo musiaáoby to byü efektywne zatrudnienie. A on, niestety, nie jest w stanie wykonaü wielu
prac w tym zakáadzie. MyĞlaáem,
Īeby skierowaü go do Warsztatów
Terapii ZajĊciowej, ale on nie jest
tym zainteresowany, chce po prostu
pracowaü, chce byü aktywny i ja to
rozumiem. To jest temat, którego nie
mogĊ w Īaden sposób „ugryĨü” od
lat. To czáowiek, który poza tym, Īe
nie widzi, jest caákowicie sprawny,
jednak nie wiem, jak mu pomóc SRZLHG]LDá/HFK-DQLFNL
Jedyna praca, którą ten pan
mógáby u nas wykonywaü, to praca na dziale montaĪuRGSRZLDGD
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0DUFLQàXF]DNG\UHNWRU=DNáDGX
$NW\ZQRĞFL=DZRGRZHMZ.VLąĪHQL
FDFKNa tym dziale z roku na rok
mamy coraz mniej zleceĔ i nie moĪemy sobie pozwoliü na zwiĊkszenie
zatrudnienia. Owszem, zatrudniliĞmy
jakiĞ czas temu pewną osobĊ, ale
ona moĪe pracowaü zarówno w pracowni montaĪowej, jak i w pracowni konfekcjonowania. Zatrudniając
pana Leszka, ograniczylibyĞmy siĊ
do tego, Īe bĊdzie on mógá pracowaü
tylko w dziale montaĪu -Z\MDĞQLD
G\UHNWRU
Rozumiem tego pana, ale póki
co nie mogĊ mu niczego zaoferowaü
-GRGDáQDNRQLHFàXF]DN
=DUyZQRVWDURVWDMDNLG\UHNWRU
=$=XUR]NáDGDMąUĊFH3DQ/HV]HNWR
RVREDNWyUHMZDUWRLQDOHĪ\SRPyF
0ĊĪF]\]QDPDQDG]LHMĊĪHZĞUyG
3DĔVWZD]QDMG]LHVLĊNWRĞNWREĊG]LH
ZLHG]LDáMDNUR]ZLą]DüMHJRSUREOHP
:NRĔFXOLF]\QDWDNQLHZLHOH
FKFHSRSURVWXMDNNDĪG\]QDV
ZLHĞüQRUPDOQHFRG]LHQQHĪ\FLH
FKFHSRSURVWXSUDFRZDü
A. àawicka

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych
Ostrzeszów, al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

APTEKA KLASZTORNA 2
.UDV]HZLFHXO:LHOXĔVND$

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

APTEKA KLASZTORNA
*UDEyZQDG3URVQąXO.DOLVND

PN - PT 8.00 - 21.00
SOB 8.00 - 18.00; NIEDZ 9.00 - 13.00


APTEKA KWIATOWA
2VWU]HV]yZXOàąNRZD

PN - SOB 8.00 - 22.00
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