2

„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. 0607 712 013

Trudno tam dojĈè
Mija drugi miesiąc, jak rynek Muszkieterów otworzyá swoje podwoje. Dwa
duĪe lĞniące markety z dogodnym dojazdem i parkingiem na 180 samochodów
czekają na klientów. Przygotowując siĊ
do otwarcia, wysprzątano, wygrabiono,
wszystko lĞniáo, jak naleĪy. WáaĞciciele
dopeánili swych obowiązków, ale czy
lokalne wáadze pomyĞlaáy o wszystkim?
WyraĪając zgodĊ na budowĊ, naleĪaáo
rozwaĪyü wszystko w najdrobniejszych
szczegóáach. PomiĔmy to, Īe pozwolono budowaü na terenie chronionym
ze wzglĊdu na ujĊcie wody, bo tym

powinien zająü siĊ prokurator. Nie jest
to wina wáaĞciciela sklepu, lecz podpisującego takowe pozwolenie. Zajmijmy siĊ
waĪnym tematem bezpiecznego dojĞcia
do tych sklepów. Zrobione na Zamkowej
wysepki, dodatkowy zjazd i lewoskrĊt,
udogodniáy dojazd, ale jak bezpiecznie
dojĞü tam z Osiedla Zamkowego? Idąc
koĞlawym chodnikiem, zrujnowanym
przez korzenie rosnących z boku akacji,
na którym teraz leĪy mnóstwo mokrych
liĞci, a wkrótce pojawi siĊ Ğnieg i lód,
moĪna poáamaü nogi. JeĞli po tych
wertepach dojdziemy do drogi prowadzącej do marketów, to i tak musimy iĞü
dalej, aby wreszcie po pasach przejĞü
na drugą stronĊ ulicy. PrzejĞcie dla
pieszych usytuowane jest na zakrĊcie
zjazdu z 11—stki i to jest utrudnienie
dla kierowców, ale równieĪ ogromne
niebezpieczeĔstwo dla przechodniów.
àatwo zauwaĪyü, Īe wykonane wysepki ograniczyáy manewry kierowców

ciĊĪarowych aut wjeĪdĪających na ul.
Zamkową i teraz tyá wiĊkszych samochodów i ich przyczepy przejeĪdĪają po
poboczu, co moĪe okazaü siĊ tragiczne
dla stojącego przy przejĞciu czáowieka.
Czy usytuowanie przejĞcia w takim
miejscu jest rozsądnym rozwiązaniem?
Czy to są standardy XXI wieku? Nikt nie
jest bardziej Ğlepy jak ten, co nie chce
widzieü i to siĊ potwierdza, bo, wydając
zezwolenie na budowĊ, zabrakáo szerszego spojrzenia na problemy, jakie
przez to powstaną.
Osiedle Zamkowe starzeje siĊ i to
nie tylko budynki, ale równieĪ jego mieszkaĔcy. Trzeba zauwaĪyü, Īe wáaĞnie z
tego osiedla bardzo duĪo starszych ludzi
chodzi na zakupy do nowych marketów.
JeĞli wáodarze usytuowali nam przejĞcie
w niedogodnym miejscu, to naleĪy radziü
sobie samemu i, skracając drogĊ, ludzie
idą na skos przez ulicĊ. ZauwaĪyáem,
Īe zaledwie 10% przechodniów száo do
przejĞcia i to w wiĊkszoĞci
dlatego, Īe widzieli, jak
robiĊ zdjĊcia. Nie dziwmy
siĊ, bo do przejĞcia daleko
i ruch na tym zakrĊcie taki,
Īe trudno siĊ zorientowaü,
kto z której strony i w
którym kierunku jedzie.
Wchodzenie na jezdniĊ
bezpoĞrednio przed jadący
pojazd, nawet na przejĞciu
dla pieszych, zagroĪone
jest karą. Skoro tak i tak
kara, to wolą przemknąü
przez ulicĊ jeszcze przed
zakrĊtem, w miejscu, gdzie
wiĊcej widaü i w dodatku
jest bliĪej.
Lokalne wáadze mają
obowiązek dbania o podlegáy im teren, czyli powiat,
gminĊ, miasto. NiezaleĪnie
od tego, którymi ulicami kto
zarządza, wáadza, doga-

ĩegnamy znakomitego Īeglarza wywodzącego siĊ
z Ziemi Ostrzeszowskiej

kpt. jachtowego Lecha Kosakowskiego.
Dawaá nam przykáad, jak moĪna promowaü Maáą OjczyznĊ – pokonując na
zbudowanym przez siebie jachcie Morze Czarne, ĝródziemne i Atlantyk.
CzeĞü Jego pamiĊci!
Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Mickiewicz
Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki

Serdeczne podziĊkowanie
rodzinie, sąsiadom, znajomym, Panu Burmistrzowi, KoleĪankom i
Kolegom z UrzĊdu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, wszystkim,
którzy okazali serce i wspóáczucie, záoĪyli kwiaty, zamówili msze ĞwiĊte i
uczestniczyli w ostatniej drodze mojego Taty

Ğp. Czesáawa Palata
skáada
córka BoĪena z rodziną

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

dując siĊ ze sobą, powinna dokonywaü
praktycznych rozwiązaĔ na podlegáym
jej terenie. Aby umieü to robiü, wystarczy tylko obserwowaü spoáeczeĔstwo,
które swym zachowaniem podpowiada
najlepsze rozwiązania. NaleĪy pamiĊtaü
i o tym, Īe brak wykonania czegoĞ na
czas, jest gorszy od caákowitej bezczynnoĞci. Ulica Zamkowa naleĪy do powiatu
i starostwo nie musi nikogo prosiü o pozwolenie na wykonanie bezpiecznego
przejĞcia. JeĞli wydano pozwolenie na
budowĊ, to obowiązkiem jest zabezpieczyü bezpieczne, powtarzam, bezpieczne dojĞcie do obiektu. Czy ten koĞlawy
chodnik i to przejĞcie na zakrĊcie moĪna
uznaü za bezpieczne? A przecieĪ wystarczy po drugiej stronie ul. Zamkowej
wybudowaü kawaáek chodnika tak, aby,
idąc z osiedla, od razu przejĞü na drugą
stronĊ ulicy i bezpiecznie dojĞü do tych
sklepów. WzdáuĪ ul. LeĞnej rozpoczĊto juĪ wstĊpne prace przy budowie
chodnika, moĪe warto rozwaĪyü taką
inwestycjĊ przy Zamkowej? Miejsca
jest duĪo, wystarczy na chodnik i przydroĪny parking. Pieniądze zapewne siĊ
znajdą, bo skoro starczyáo na luksusowe
auto, które sáuĪyü bĊdzie zaledwie kilku
urzĊdnikom, to na chodnik dla tysiĊcy
przechodniów teĪ muszą siĊ znaleĨü.
Jan Jangas

Najserdeczniejsze podziĊkowania
dla wszystkich pracowników Hospicjum „Dobry Samarytanin” za okazanie ogromnego serca, niesienie pomocy o kaĪdej porze oraz za zwykáy
uĞmiech dany mojemu mĊĪowi

Lechowi Kosakowskiemu,
który dziĊki ich wielkiej pomocy i oddaniu mógá odejĞü bez cierpienia.
DziĊkujĊ
Ewa Kosakowska

Serdeczne podziĊkowania
dla rodziny, przyjacióá, sąsiadów, kolegów Īeglarzy z Kaliskiego Klubu
ĩeglarskiego,
dla wszystkich, którzy okazali serce i wspóáczucie, záoĪyli kwiaty, zamówili
mszĊ ĞwiĊtą, uczestniczyli w ostatniej drodze mojego kochanego mĊĪa,

Ğp. Lecha Kosakowskiego
skáada Īona

Serdeczne podziĊkowania
za udziaá w ceremonii pogrzebowej mojego mĊĪa

Lecha Kosakowskiego
dla wszystkich policjantów oraz byáych wspóápracowników z Komisariatu
Policji w Grabowie.
skáada Īona
Ewa Kosakowska

Z Īalem zawiadamiamy, Īe w dniu 11 grudnia 2008r. poĪegnaliĞmy dumĊ Īeglarstwa polskiego:

Īeglarza jachtowego
Lecha Kosakowskiego
czáonka honorowego JACHTU KLUBU „ORION” z Ostrzeszowa, laureata prestiĪowej nagrody „KOLOSY 99”,
oraz najstarszej nagrody Īeglarskiej w Polsce”SREBRNY SEKSTANS 1999”.
Zadziwiá nas, kiedy na maáym, zbudowanym przez siebie, jachcie przemierzyá trasĊ 10 000 mil morskich Dunajem
przez Morze Czarne, ĝródziemne, Atlantyk na FlorydĊ.
Odszedá na wieczną wachtĊ!
ĩeglarze Jacht Klubu „Orion”

Serdeczne podziĊkowania

Serdeczne podziĊkowania

dla ks. proboszcza Sáawomira GrzeĞniaka,
dla rodziny, znajomych, sąsiadów,
delegacji klasy III TĩR z wychowawczynią,
dla wszystkich, którzy okazali serce i wspóáczucie,
záoĪyli kwiaty, zamówili msze Ğw.
i uczestniczyli w ostatniej drodze mojego kochanego mĊĪa, naszego
kochanego tatusia,

Ğp. Andrzeja Bigdowskiego

skáada
Īona z rodziną

dla caáego
personelu Zakáadu Opieki
Paliatywnej „Dobry Samarytanin”
za troskliwą opiekĊ
medyczną nad

Ğp. Andrzejem
Bigdowskim
skáada
Īona z rodziną

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„Zamkowa” od 15.12.2008 do 21.12.2008, t. 730-00-76

Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Skolarska, Marcin àagódka, Jan Jangas.
Stale wspóápracują: Ryszard Pala, Wáodzimierz Juszczak, Andrzej Wojciechowski.

(ul. Zamkowa 28)

„W Rynku” od 22.12.2008 do 24.12.2008, t. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

17.12.2008

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY
Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa
WYDAWCA I REDAKCJA zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesáanej korespondencji
i tekstów, nie zwraca materiaáów niezamówionych, nie odpowiada za treĞü reklam, ogáoszeĔ,
listów. Nakáad 8000 egzemplarzy.
BIURO REKLAM I OGàOSZEē tel./fax 730-14-90

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

