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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.

Zdaniem Jangasa

DokĈd
doszliĤmy?
20 lat temu 29 grudnia 1989r.
nastąpiá formalny koniec PRL. Sejm
uchwaliá ustawĊ o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
przywracając historyczną nazwĊ paĔstwa - Rzeczpospolita Polska oraz
dawne godáo - oráa w koronie. Zmiany
w konstytucji dokonane 29 grudnia
1989r. poprzedziáa nowelizacja z
7 kwietnia 1989r., wprowadzająca,
zgodnie z ustaleniami Okrągáego Stoáu, zapisy o senacie, urzĊdzie prezydenta oraz o ordynacjach wyborczych
do sejmu i senatu. ByliĞmy szczĊĞliwi.
MyĞleliĞmy, Īe wreszcie nadszedá
czas prawdziwej wolnoĞci, czas poszanowania prawa, czas, w którym
záodziej bĊdzie surowo karany, zaĞ
czáowiek uczciwie pracujący, szanowany i dobrze za pracĊ wynagradzany.
JesteĞmy wreszcie we wáasnym
domu. Nie stój, nie czekaj. Co robiü?
PomóĪ! Takie hasáo czĊsto sáyszeliĞmy tuĪ po transformacji ustrojowej.
Ogromna wiĊkszoĞü obywateli, w
myĞl wypowiadanego hasáa, pomagaáa, jak mogáa. A Īe niewiele mogáa i
nie wiedziaáa jak, pomagaáa chociaĪby
akceptując dolegliwoĞci wynikające z
planu Balcerowicza, który miaá nas
doprowadziü do dobrobytu. Przy okazji obiecywano nam po 100 milionów,
obiecywano drugą JaponiĊ, wiĊc
spokojnie pozwalaliĞmy na reformy i
jak siĊ w koĔcu okazaáo, záodziejską
prywatyzacjĊ. PrywatyzacjĊ tego,
co poprzednie pokolenia budowaáy
przez dziesiątki lat. Zapewniano nas,
szczególnie przed kolejnymi wyborami, Īe z prywatyzacji otrzymają
wsparcie najuboĪsi, Īe pieniądze te
zasilaü bĊdą ZUS, aby nie zabrakáo
na emerytury. My pomagaliĞmy, a w
tym czasie pod okiem nowych rządów rozkwitaáo wiele afer chociaĪby:
alkoholowa, tytoniowa, wĊglowa, paliwowa itp. Trwaá gigantyczny rabunek
naszych ﬁnansów, a jedną z najwiĊkszych zagadek naszej wspóáczesnoĞci okazaáa siĊ afera z Funduszem

Obsáugi ZadáuĪenia Zagranicznego.
AferĊ i caáy mechanizm jej dziaáania
wykryá Michaá Falzmann, inspektor
NajwyĪszej Izby Kontroli. Próbowaá
on przekazaü najwyĪszym wáadzom,
partiom politycznym i opinii publicznej
informacje o grabieĪy zasobów ﬁnansowych Polski. O efektach swej pracy
powiadomiá prezydenta, premiera Bieleckiego, wicepremiera Balcerowicza,
który byá pierwszym ksiĊgowym kraju,
a nawet prymasa Polski. Dowiedzieli
siĊ teĪ dwaj bracia KaczyĔscy, rezydujący akurat w kancelarii prezydenta
Lecha WaáĊsy. Lech od marca do
paĨdziernika 1991r. byá ministrem
stanu do spraw bezpieczeĔstwa, zaĞ
Jarosáaw od 1990 do 1991 sprawowaá
funkcjĊ ministra stanu, szefa kancelarii prezydenta Lecha WaáĊsy. Nie byáo
jednak chĊtnych, aby proceder ten
szybko ukróciü, a inspektora straszono, przepowiadając mu nawet zawaá
serca. W dniu 21 kwietnia 1991roku
Falzmann zapisaá w swoim dzienniku:
Dalsza praca to osobiste Ğmiertelne
niebezpieczeĔstwo. Szans na sukces
nie widzĊ Īadnych.
Mimo Īe widziaá swą niemoc, nie
rezygnowaá i 16 lipca 1991r. skierowaá
do dyrektora Oddziaáu OkrĊgowego
NBP w Warszawie nastĊpujące pismo:
Dziaáając na podstawie upowaĪnienia
nr 01321 z dnia 27 maja 1991 NajwyĪszej Izby Kontroli do przeprowadzenia
kontroli w Narodowym Banku Polskim
proszĊ o udostĊpnienie informacji,
objĊtych tajemnicą bankową, o obrotach i stanach Ğrodków pieniĊĪnych
(gotówkowych i bezgotówkowych)
Funduszu Obsáugi ZadáuĪenia Zagranicznego.
W kilka godzin po tym, tego samego dnia, Anatol Lawina, dyr. zespoáu
analiz systemowych NIK, przekazaá
mu polecenie prezesa NIK, prof.
Waleriana PaĔki, o odsuniĊciu go od
wszelkich czynnoĞci kontrolnych, prowadzonych przez zespóá. NastĊpnego
dnia Michaá Falzmann nie Īyá - zmará w
wieku 38 lat wáaĞnie na zawaá serca.

EKO GROSZEK
W DOBREJ CENIE
luzem i workowany 480zá
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(dojazd od ul. Skáadowej)
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ul. Powstańców Wlkp. 12
UBEZPIECZENIA
63-500 Ostrzeszów
• komunikacyjne
(obok POLLENY i Lotto)
•
•
•
•

majątkowe
osobowe
rolne
turystyczne

W kilka miesiĊcy póĨniej w wypadku samochodowym w
przeddzieĔ zapowiedzianego ogáoszenia wyników swojej
pracy, zginąá Walerian PaĔko, jego przeáoĪony, oraz Janusz Zaporowski. Wypadek przeĪyáa Īona PaĔki oraz kierowca urzĊdowej „Lancii”. W przeciągu kilku miesiĊcy od
wypadku zmará jeszcze zarówno kierowca, jak i policjanci,
którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku. W opinii
czĊĞci osób panowaáo i nadal panuje przeĞwiadczenie, Īe
zgony te mogáy byü wynikiem zabójstw.
Kilku ludzi, wiedzących wiele, szybko i w dziwny
sposób „zmaráo”, ale o aferze zrobiáo siĊ gáoĞno, wiĊc
naleĪaáo jakoĞ ją wyjaĞniü. Trwaáo to dáugo; w czasie tym
niektóre zarzuty siĊ przedawniáy, ale w koĔcu kilku záodziei
osadzono, zaĞ inni, równieĪ w aferĊ zamieszani, nadal
zajmują wysokie stanowiska. Kiedy w czerwcu 2009r. Sąd
Apelacyjny w Warszawie uprawomocniá wyrok, to okazaáo
siĊ, Īe wobec zaocznie skazanego Dariusza Przywieczerskiego, który ucieká do USA, orzeczono karĊ dwóch i póá
roku pozbawienia wolnoĞci, zaĞ grzywną, jaką mu wymierzono, byáa kwota 500zá. Tak wygląda sprawiedliwoĞü
nowej Rzeczypospolitej. Tylko ta jedna z kilkunastu afer
ostatniego dwudziestolecia spowodowaáa bezpowrotną
utratĊ kilkuset milionów záotych.
Michaáowi Falzmannowi poĞwiĊcony jest ﬁlm dokumentalny Jerzego Zalewskiego „Oszoáom”, wyĞwietlony w
programie pierwszym TVP 6 marca 1995 roku. Wydaje mi
siĊ, Īe aby ludziom przypomnieü i otworzyü oczy, naleĪaáoby ﬁlm ten czĊĞciej emitowaü.
Niezwykáa jest zwykáoĞü - Wspomnienie o Michale
Falzmannie Maágorzaty KopczyĔskiej - Dakowskiej wydrukowano w piĞmie diecezji wrocáawskiej Nowe ĩycie, nr 2, w
lutym 1997 r. Tam wĞród wielu sáów napisano te tak wiele
dziĞ mówiące: „Kiedy po raz ostatni widziaáam Michaáa
Falzmanna, zapadáy w moją pamiĊü jego sáowa: Trzeba
przerwaü ten rabunek, inaczej nasze dzieci i wnuki bĊdą
bez koĔca spáacaü dáug zaciągniĊty i stale powiĊkszany
przez komunistycznych záodziei. Trzy dni póĨniej, 18 lipca
1991r. zmará na zawaá serca.”
Nie byáo trzeba zbyt dáugo czekaü, aby sáowa Falzmanna staáy siĊ ciaáem. ZadáuĪenie skarbu paĔstwa tylko
w 2009r. wzrosáo o 11,5% i wynosi grubo ponad 600mld
zá. Ze stron internetowych dowiadujemy siĊ, Īe gigantycz-

DokoĔczenie ze str. 1.
Zachorowania na grypĊ spowodowaną wirusem
AH1/N1 nie ominĊáy równieĪ powiatu ostrzeszowskiego.
Z informacji, którą otrzymaáem od Rafaáa Puchaáy – starszego asystenta sekcji epidemiologii w ostrzeszowskim
sanepidzie, wynika, Īe byáo piĊü potwierdzonych przypadków zachorowaĔ na „ĞwiĔską grypĊ”, z tego trzy okazaáy siĊ Ğmiertelne. Trzeba jednak dodaü, Īe w kaĪdym
z tych Ğmiertelnych przypadków wirus AH1/N1 traﬁá na
osobĊ borykającą siĊ z innym powaĪnym schorzeniem
lub nawet kilkoma. Najstarszą osobą, która zachorowaáa na „ĞwiĔską grypĊ” byá ponad 60-letni mĊĪczyzna.
Grypa stanowiáa tu jedną z kilku chorób i nie wiadomo,
czy byáa przyczyną Ğmierci. ObecnoĞü wirusa AH1/N1
potwierdzono takĪe u 52-letniego mĊĪczyzny, który równieĪ zmará. Trzeci Ğmiertelny przypadek jest najnowszy
i szczególnie bolesny. Chodzi tu o Ğmierü 5-miesiĊcznego niemowlĊcia. Wirus wykryto u niego 19 grudnia, a
24 grudnia, w WigiliĊ, przebywające w áódzkim szpitalu
dziecko zmaráo. Ale i tutaj istnieje podejrzenie, Īe przyczyną Ğmierci maleĔstwa nie byá sam wirus, lecz sepsa.
Byáy teĪ w naszym powiecie odnotowane dwa przypadki
zachorowaĔ osób máodych: 21-letniej kobiety i 26-letniego mĊĪczyzny. Na szczĊĞcie tutaj grypa nie okazaáa
siĊ groĨna. Nawet nie byáo potrzeby hospitalizacji tych
osób, choü ostatecznie na wáasne Īyczenie przebywali
kilka dni w kaliskim szpitalu. Ale u tych dwojga osób nie
stwierdzono Īadnych innych obciąĪeĔ chorobowych.
Ryzykowne jednak byáoby stwierdzenie, Īe wirus zabija
tylko w poáączeniu z inną chorobą.
„Wszystko zaleĪy od indywidualnych przypadków
– mówi R. Puchaáa. - Nieraz czáowiek wcale nie choruje,

Serdecznie zapraszamy

Serdeczne
podziĊkowania
Panu dr. Arturowi Kubotowi oraz
wszystkim Paniom PielĊgniarkom
z hospicjum „Dobry Samarytanin”
za troskliwą opiekĊ nad moim
mĊĪem

serdeczne podziĊkowania

skáada
pogrąĪona w smutku
Īona Barbara z rodziną

Ğp. Zdzisáawem
Szymczakiem
skáada
Īona Barbara z rodziną
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DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,

Ostrzeszów ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

UWAGA
mieszkaĔcy gminy i miasta Ostrzeszów
10.01.2010r. w godzinach od 9.00-13.00
podczas ﬁnaáu Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy w punkcie krwiodawstwa w Ostrzeszowie – ul.
Zamkowa 17, bĊdzie pobierana krew (honorowo) dla
potrzebujących w caáej Polsce.
Kobiety i mĊĪczyĨni w wieku 18 - 65 lat proszeni
są o zgáoszenie siĊ po lekkim posiáku, z dowodem
osobistym.
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, oraz
ma wykonane bezpáatnie: grupĊ krwi, badanie
przeciwciaá: anty HCV, anty HIV, badanie HBs, test
kiáowy (z moĪliwoĞcią odpisów).

Ğp. Zdzisáawowi Szymczakowi,

„Borek” od 4.01.2010 do 10.01.2010, tel. 586-13-87

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna Apteka Jagielloęska

a wirus okazuje siĊ Ğmiertelny, zaĞ inny ma kilka róĪnych
schorzeĔ, a jego organizm potraﬁ wszystkie zwalczyü.
Nie ma reguáy.”
Co by nie mówiü, wirus AH1/N1 okazaá siĊ Ğmiertelny takĪe u nas. Oby w tym roku juĪ takich przypadków
nie byáo.
K. Juszczak
PS
Wirus nie daje za wygraną. Niemal w ostatniej chwili
przed zamknięciem tego numeru „CzO” dowiedzieliśmy
się, że 31 grudnia u kolejnej, szóstej już osoby pochodzącej
z naszego powiatu wykryto obecność wirusa AH1/N1. Jest
to 52-letni mężczyzna.

Wszystkim Lekarzom i PielĊgniarkom z Oddziaáu WewnĊtrznego i Chirurgicznego Szpitala w Ostrzeszowie, którzy otoczyli opieką i nieĞli pomoc
mojemu mĊĪowi

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

na poĪyczka dla Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych
opiewaü bĊdzie na kwotĊ 13 miliardów záotych. Kredyt
ten ma pochodziü w caáoĞci z komercyjnych banków. Z
reguáy są to kredyty na niekorzystnych warunkach. Te
fakty szokują tym bardziej, Īe ZUS ma juĪ na swoim koncie
ponad 13,5 miliarda záotych poĪyczek. Daje to ponad 26,5
miliarda záotych drogich kredytów, zaciągniĊtych w bardzo
krótkim czasie. Do tego dochodzą preferencyjne kredyty
od skarbu paĔstwa, udzielane co roku ZUS-owi. Dlatego
przepowiada siĊ, Īe do bankructwa ZUS pozostaáo niewiele ponad 850 dni, a nasz premier ciągle siĊ uĞmiecha.
Po nim choüby potop. Pytam, gdzie są pieniądze z prywatyzacji, które miaáy wesprzeü ZUS? Dlaczego zaciągamy
komercyjne kredyty, a tym, co okradli nasz kraj na grube
miliony, wymierzamy grzywnĊ w wysokoĞci 500zá?
Zmiana nazwy paĔstwa i korona na gáowie oráa niczego nie zmieni, jeĞli rządzący siĊ nie zmienią. Zastanawiam
siĊ, ilu z tych ludzi, którzy w 80-tych latach zapisywaáo siĊ
do SolidarnoĞci, którzy strajkując i protestując naraĪali
Īycie, taką wáaĞnie PolskĊ miaáo na myĞli i o taką walczyáo.
NaleĪy zadaü sobie pytanie, dokąd doszliĞmy po 20 latach
wyrzeczeĔ, a gdzie mogliĞmy byü, gdybyĞmy nie dopuszczali do wáadzy aferzystów, przez co kraj siĊ zadáuĪa,
a wykrywający afery w dziwny sposób tracą Īycie? Po
dziaáaniach hazardowej komisji Ğledczej widaü, Īe rządzący toczą walkĊ, nie mając ochoty rozliczaü aferzystów.
Oceniając minione dwudziestolecie, moĪna pokusiü siĊ o
stwierdzenie, Īe rządzą nami nie Polacy dbający o naród,
nie patrioci, ale ludzie umiejący tylko mówiü po polsku.
Ciekawi mnie, kiedy wreszcie na listach wyborczych pojawią siĊ nazwiska osób, dla których dobro wspólne, a
nie wáasne bĊdzie tym najwyĪszym nakazem. Do tej pory
na czoáowych miejscach list wyborczych ciągle te same
nazwiska. Pazerni nie chcą odejĞü od koryta i dlatego
mamy jak mamy. Gdzie ta druga Japonia czy niedawno
obiecywana Irlandia?
Zmiany moĪemy zacząü juĪ na jesieni, bo nie jest
waĪne, do jakich wyborów idziemy, waĪne jest, Īe uczciwych, a nie chciwych przedstawicieli potrzebujemy. JeĞli
szubrawców nie zaczniemy odganiaü od koryta, to zmianami nazw ulic kraju nie naprawimy.

WIRUS ģWIĘSKIEJ GRYPY ZABIJA TEį U NAS
5-miesičczne niemowlč ostatniĈ oﬁarĈ AH1/N1
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