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INFORMACJA DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KÓZ,
ŚWIŃ I INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH.
W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia
i Szkocja) Główny Lekarz Weterynarii
w celu ochrony polskich stad przed ta
chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. gatunków o
stosowanie się do poniższych zaleceń,
co może w znacznym stopniu zapobiec
przeniesieniu wirusa pryszczycy do
gospodarstw w Polsce:
• w przypadku zaobserwowania:
- zmiany w zachowaniu zwierząt
(osowienie, brak apetytu),
- gorączki,
- objawów takich jak: ślinienie lub
kulawizna,
- obecności pęcherzy w jamie
ustnej, na nozdrzach lub na śluzawicy,
tarczy ryjowej, na koronce racic lub w
szparze międzyracicznej, na skórze
wymienia lub strzykach,
należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza weterynarii.
• do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży ochronnej
lub odzieży codziennej, ale przeznaczonej tylko do tego celu,

• stosować zaostrzone zasady
higieny, w szczególności podczas
obsługi zwierząt,
• ograniczyć możliwość wjazdu
na teren gospodarstwa pojazdów; do
gospodarstwa nie powinny wjeżdżać
pojazdy, które były w ostatnim czasie
wykorzystywane do poruszania się po
terenie Wielkiej Brytanii,
• nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego
pochodzenia.
Pryszczyca jest zakaźną i bardzo
zaraźliwą choroba zwierząt parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi
się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem
mięsa i produktów mięsnych, mleka i
jego przetworów, nasienia, skór, wełny,
karmy dla zwierząt itp.
Wystąpienie tej szybko szerzącej
się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz
hodowców zwierząt, związane z
koniecznością wybijania zakażonych
stad, a także ograniczeniem obrotu i
handlu zwierzętami oraz produktami
pochodzenia zwierzęcego.
Główny Lekarz Weterynarii

Oddając krew, możesz pomóc
sobie i innym
- Oddając krew nie możesz zarazić się żadna choroba zakaźną!
- Oddawanie krwi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy!
- Krew jest lekiem niezastąpionym, ratującym zdrowie i życie.
- Każdego dnia potrzebuje jej wielu chorych w całej Polsce.
Jeśli jesteś zdrowy i masz skończone 18 lat, zgłoś się z dowodem tożsamości,
po lekkim posiłku do ambulansu przed supermarketem „SEADL” w Kępnie w dniu
25.08.2007r. (sobota) w godzinach 10.00-16.00.
Za oddanie krwi każdy krwiodawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymację
honorowego dawcy krwi, ma wykonane bezpłatnie: grupę krwi i Rh, badania
przeciwciał, anty HIV i anty HCV, badania HBs, test kiłowy z możliwością odpisów,
otrzyma także talon na posiłek w restauracji McDonalds w Kępnie.
Za odpowiedź na nasz apel z góry dziękujemy. W każdy czwartek krew można
oddać w szpitalu w Kępnie w godzinach od 8.00-11.00.
Zapraszamy!
Terenowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie

UWAGA mieszkańcy gminy Doruchów
W dniu 26.08.2007r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w podczas Dożynek
Gminnych w Gimnazjum w Doruchowie będzie pobierana krew /honorowo/ na
potrzeby szpitala w Ostrzeszowie oraz szpitali w Wielkopolsce.
Kobiety i mężczyźni w wieku od 18 – 65 lat proszeni są o zgłaszanie się po
lekkim posiłku – z dowodem osobistym.
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymację honorowego
dawcy krwi. Ma wykonane bezpłatnie: grupę krwi i Rh, badania przeciwciał,
anty HIV i anty HCV, badania Hbs, RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV – test kiłowy, z
możliwością odpisów.
Zapraszamy!
Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie
lek. med. Stanisław Walkiewicz
wójt gm Doruchów Józef Wilkosz
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KOMUNIKAT GŁÓWNEGO
LEKARZA WETERYNARII
DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Z WIELKIEJ BRYTANII

Przy ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie trwają roboty drogowe. Będzie kawałek
nowego chodnika, a przede wszystkim wysepka dla autobusów, które spokojnie
będą mogły tam przystanąć, zabierając młodzież z pobliskiego internatu.
K.J.

Nowy chodnik w Kaliszkowicach

Podziękowanie
za „dar życia”
15 sierpnia 2007r. podczas festynu
odpustowego w Trębaczowie mieszkańcy gminy Perzów oddawali honorowo
krew. Do oddania krwi zgłosiło się 60
osób i wszyscy ją oddali. Osobom, które
odpowiedziały na nasz apel i oddały
krew, wyrażam serdeczne podziękowanie. Podziękowania kieruję również
do osób promujących tę akcję: wójta
– Barbary Kucharskiej, sekretarza gminy
– W. Urbańskiej, księży poszczególnych
parafii. Szczególnie dziękuję proboszczowi parafii Trębaczów – Eugeniuszowi
Walczakowi, który ufundował nagrody
na loterię fantową dla oddających krew
i sam, jako jeden z pierwszych, oddał
krew. Podczas akcji pomagała nam
M. Gawlik z pracownicami z Centrum
Odszkodowań Votum SA, za co także
serdecznie dziękuję. Za ciasto dla
krwiodawców dziękuję wójt. B. Kucharskiej i piekarni z Perzowa – M. Balińskiej.
Wszystkim osobom, które pomogły w
zorganizowaniu akcji, w wyniku której
pozyskano najcenniejszy lek, jakim
jest krew, bardzo serdecznie dziękuję.
Krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym działaniem na
rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego
człowieka, stanowiącym potwierdzenie
ludzkiego poświęcenia i świadczącym o
głębokim humanitaryzmie.
KIEROWNIK OTKIK W OSTRZESZOWIE
LEK. MED. STANISŁAW WALKIEWICZ

Serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy okazali
serce i współczucie,
zamówili msze św.,
złożyli kwiaty; uczestniczyli
w nabożeństwie pogrzebowym
i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

śp. Józefa Kaźmierczaka

Nie tak dawno informowaliśmy o przygotowaniach do długo oczekiwanej przez mieszkańców Kaliszkowic Kaliskich budowy chodnika. Obecnie kładzione są już płyty. Inwestycja
nie należy z pewnością do największych, ale jej znaczenie dla lokalnej społeczności jest
bezdyskusyjne. Poprawa bezpieczeństwa to wystarczający argument „za”.
Ł. Ś.

ZNOWU ZAKAZ KĄPIELI
Źle dzieje się tego lata na ostrzeszowskim basenie. Plażę i otoczenie mamy
piękne, ale cóż z tego, skoro woda nie nadaje się do kąpieli. Dopiero nie tak dawno
kąpiel była zakazana, a tu w minionym tygodniu znowu szlaban dla miłośników
pluskania się w wodzie. Kiedy tu popływać, skoro wakacje dobiegają końca, a
amatorom wodnych uciech przychodzi z drżeniem serca oczekiwać na kolejne
komunikaty sanepidu. Najwidoczniej doraźne zabezpieczenia i niewpuszczanie
w czasie deszczów płynącej ze źródełka wody (o czym w niedawnej wypowiedzi
wspominał dyrektor OSiR), nie zdało egzaminu. Całe szczęście, że są już plany krytej
pływalni i może za trzy lata uda się w wakacje popływać, choćby pod dachem.
K.J.

PS. W zalewie w Kobylej Górze można się kąpać.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrzeszowie
ZATRUDNI z dniem 01.09.2007r. nauczyciela matematyki z przygotowaniem
specjalistycznym z zakresu oligofrenopedagogiki i nauczyciela logopedę.
Szczegółowe informacje można uzyskać
od dyrektora Ośrodka, tel. 062/ 732-07-18
lub 0605 784 459

Renault Megane coupe,
1.9 DTE, 98r., granatowy, 150
tys. km, ABS, c. zamek, pełna
elektryka, wsp. kier., 2 p.
powietrzne, szyberdach, alufelgi, lekko uszkodzony tył,
10.200 zł, t. 0692 258 901

Panu Dyrektorowi Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Henrykowi Sicińskiemu
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają
Ewa i Marek Kochańscy

składa rodzina
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DLA PIESZYCH I… AUTOBUSÓW

W związku z wystąpieniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii,
Główny Lekarz Weterynarii apeluje do
osób, które podczas pobytu na tym
terytorium, w szczególności na obszarze
hrabstwa Surrey, miały kontakt ze zwierzętami wrażliwymi na zakażenie (bydło,
owce, kozy, świnie lub inne zwierzęta
parzystokopytne, np. jelenie, sarny, daniele, lamy, wielbłądy, antylopy itp.), czyli
osoby, które przebywały lub pracowały
w gospodarstwach utrzymujących takie
zwierzęta lub miały z nimi kontakt w
innych okolicznościach, aby przed kontaktem ze zwierzętami z ww. gatunków
na terenie Polski:
• zachowały zaostrzone wymogi
higieniczne, m. in. dokonały zmiany
odzieży, a odzież używaną uprzednio
podczas kontaktu ze zwierzętami
poddały czyszczeniu (pranie) i w miarę
możliwości dezynfekcji,
• dokonały czyszczenia i dezynfekcji
obuwia, jeżeli było ono wykorzystywane
uprzednio podczas kontaktu ze zwierzętami,
• podczas kontaktu ze zwierzętami
wrażliwymi na terytorium Polski używały
odzieży innej niż wykorzystywana na
terenie Wielkiej Brytanii.
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