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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.

Caáa prawda o rozdysponowaniu Ğrodków z
1% podatku przez Stowarzyszenie Rodziców i
Sympatyków na rzecz Osób z UpoĞledzeniem
Umysáowym w Ostrzeszowie
ten spór, trwający już ponad pięć mieChcemy Państwu opisać dalszy ciąg naszej walki z OPP,
działającą przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrzeszowie.
sięcy, lecz, niestety… zostaliśmy poWalkę toczymy od września 2009 roku. By Państwu uświado- traktowani jak „złodzieje”, którzy chcą
mić, dlaczego w ten sposób walczymy o środki z 1% podatku, pozbawić Stowarzyszenie środków na
zebrane na nasze dzieci za pośrednictwem ww. organizacji,
wspieranie Szkoły Specjalnej. Na pychcielibyśmy w paru słowach przedstawić nasze dzieci i ich
tanie, czy zarząd, pomimo iż odmawia
potrzeby z zakresu leczenia i rehabilitacji.
uznania kwot zawartych na nośniku
Kubuś urodził się w 2008 roku z dwiema poważnymi danych przekazanych przez Urząd
wadami wrodzonymi (wodogłowiem i przepukliną rdzeSkarbowy, byłby skłonny sfinansować
niowo-oponową). Do tej pory został poddany 8 zabiegom
z tych pieniędzy choćby jeden koszt
operacyjnym, które spowodowały dodatkowo wadę wzroku.
turnusu, odpowiedziano jednogłośnie:
NIE. Gdzie zatem obiecana pomoc dla
Kuba nie trzyma głowy, nie obraca się na boki, nie siedzi
samodzielnie. Jest dzieckiem, które wymaga intensywnej, rodziców w walce z chorobą ich dzieci?
całodobowej opieki.
Na zebraniu poinformowano nas także,
Miłosz ma 4 latka. Jest dzieckiem z zespołem wad wroże jednemu z dzieci wypłacono kwotę
dzonych (hipoplazją ciała modzelowatego, wadą serca, wadą 3.200zł od anonimowego darczyńcy
wzroku i słuchu). Żaden zabieg chirurgiczny nie jest w stanie po przedstawieniu przez rodziców
oświadczenia ofiarodawcy. Na pytanie,
zmienić naszej sytuacji — tylko i wyłącznie rehabilitacja. Tak
samo jak Kubuś, Miłek jest dzieckiem leżącym i wymaga inten- czy my również możemy przedstawić
sywnej, całodobowej opieki.
takie oświadczenia od darczyńców,
Jedyną szansą dla naszych dzieci na lepsze jutro jest
którzy przekazali 1% podatku na nasze
specjalistyczna rehabilitacja (muzyczna, wzrokowa, logopedzieci, a nie ujawnili swoich danych
osobowych, odpowiedziano nam, że
dyczna i ruchowa). Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Ostrzeszowie nie jest w stanie w żaden sposób zapewnić TAK. Niestety, znowu nasza radość nie
tak małym dzieciom specjalistycznej rehabilitacji. Ośrodki, trwała długo, bo po 5 dniach otrzyktóre prowadzą taką rehabilitację, znajdują się poza granicami maliśmy informację, iż oświadczenia
naszego powiatu, m.in. w Ostrowie Wlkp., Krotoszynie czy
od darczyńców anonimowych, cytuję:
Miliczu. Jedna godzina rehabilitacji to koszt 50zł (nie licząc
„nie są dokumentem finansowym
dojazdu), a powinno być ich 4–5 w tygodniu.
wiarygodnym i niepodważalnym”. I
W obecnej chwili najważniejsze dla naszych dzieci jest
znowu pada pytanie, czy my jesteśmy
uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. Podczas dwuniewiarygodni, czy nasi darczyńcy, czy
tygodniowego pobytu dzieci uczestniczą w codziennej reha- robimy coś złego, żądając tak niewiele
bilitacji i hipoterapii, a także w zajęciach terapii funkcjonalnej
dla naszych chorych dzieci? Dlaczego
(stymulacja czuciowa ciała), refleksoterapii, pająka, hydrote- wypłaca się pieniądze jednej osobie
na podstawie oświadczenia anonimorapii, logopedii oraz zajęciach na basenie. Turnusy przynoszą
efekty i nasze dzieci małymi kroczkami idą do przodu, ale taka
wego darczyńcy, a my nie możemy
rehabilitacja jest kosztowna. Jednorazowy pobyt na turnusie
przedstawić takich oświadczeń?
Kończąc, chcielibyśmy prosić naoscyluje w granicach 4.000zł (a są i droższe turnusy). Gdybyśmy chcieli uczestniczyć w turnusach cztery razy w roku, jak szych znajomych, przyjaciół i rodzinę,
aby NIE przekazywali 1% podatku w
zalecają rehabilitanci i lekarze, to jest to wydatek 16 tysięcy
złotych rocznie. Do tego dochodzą stałe wizyty u specjali- tym roku i w następnych latach na konstów, m.in. neurologa, kardiologa, okulisty, nefrologa, wizyty to Stowarzyszenia Rodziców i Sympaw Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na wszystkie te
tyków na rzecz Osób z Upośledzeniem
wydatki każdy z rodziców posiada faktury lub rachunki.
Umysłowym w Ostrzeszowie, gdyż
nasze dzieci nie mogłyby skorzystać
W ubiegłym roku Miłosz miał refundowane ponad 8.000zł
za leczenie i rehabilitację, ale Pani Prezes doskonale wie, że
z Waszej szczodrobliwości, za którą
dostarczyliśmy rachunki na ponad 13.000 zł, przy czym Mi- serdecznie dziękujemy.
łosz był zaledwie jeden raz na turnusie, pozostałe wydatki to
A Państwu pozostawiamy ocenę
prywatna rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny oraz leczenie. wiarygodności i poziomu etycznego
Koszty, które obecnie ponosimy, są zdecydowanie wyższe.
osób działających w ostrzeszowskim
W 2009 roku Miłosz uczestniczył w trzech turnusach rehabiStowarzyszeniu…
litacyjnych.
Z poważaniem
Pieniądze, których Stowarzyszenie nie chce nam wypłacić,
Rodzice Jakuba i Miłosza
miały zapewnić naszym dzieciom uczestnictwo w turnusach
będących dla naszych dzieci jedyną szansą na poprawę.
Pani Prezes Jolanta Kubiak umożliwiła nam zbieranie środków, ale gdy
okazało się, jak dużo pieniędzy z 1%
podatku wpłynęło na trójkę dzieci w
2009r., współpraca została przerwana.
Czyżby chęć przywłaszczenia 41.000zł
Panu dr. J. Dutkiewiczowi oraz wszystkim Paniom PielĊgniarkom
była większa niż uczciwość w stosunku
z Oddziaáu Opieki Dáugoterminowej za opiekĊ nad
do wszystkich darczyńców, którzy za
pośrednictwem Stowarzyszenia chcieli
wspomóc nas w walce z chorobą naszych dzieci? Stowarzyszenie w 2009
roku zebrało 58.206 zł. Darczyńcy, którzy przekazali swój 1% na nasze dzieci,
informowali nas często, również Panią
Prezes w telefonicznych rozmowach, że
nie było ich wolą wspieranie SOSW w
Ostrzeszowie. Gdyby mieli świadomość,
skáada
że kwoty te nie zostaną przekazane
Rodzina
na rehabilitację Kuby czy Miłosza, NIE
przekazywaliby 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia, lecz wybraliby inną
organizację.
Ludzie nie ufają organizacjom,
które obiecują, że przeznaczą pieniądze
na swoich podopiecznych. Ufają za to
ludziom potrzebującym. Dzięki celowi
szczegółowemu rodzice angażują się w
pomoc własnemu dziecku, nakłaniają
znajomych, uruchamiają „łańcuch dobrej woli”. Piszą apele, organizują ich
publikację w mediach.
Naszych rodzin nie stać na takie
Oferuje:
wydatki, więc zbieranie środków z 1%
czêœci do maszyn rolniczych i ci¹gników
podatku za pośrednictwem Stowarzy- opony, akumulatory, smary, oleje,
szenia wydawało nam się wybawieniem.
- ³o¿yska, oringi, segery, narzêdzia, klucze
Na walnym zebraniu Stowarzyszenia w dniu 4.02.2010 mieliśmy nadzieję,
Ostrzeszów ul. Kamienna 13 -targowisko
że uda nam się polubownie zakończyć

Serdeczne podziĊkowania

Ğp. Marią Przybylską

CENTRUM ROLNICZE

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska
Ostrzeszów ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

Pani Dyrektor

Kazimierze Olek
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają Pracownicy i Dyrekcja
DDRK Banku Pekao S.A.

Droga Kaziu,
łączymy się z Tobą
w niewysłowionym bólu
Koleżanki i Koledzy z Wrocławia,
Białegostoku, Lublina, Łodzi, Warszawy

Serdeczne podziĊkowanie
za liczny udziaá w pogrzebie naszego ukochanego mĊĪa, ojca, dziadka,
pradziadka, teĞcia

Ğp. Alojzego Guzendy.
Serdeczne podziĊkowania skáadamy rodzinie, delegacjom, sąsiadom
i wszystkim osobom, które swoją obecnoĞcią uczciáy pamiĊü zmaráego,
zamówiáy msze Ğw., záoĪyáy wieĔce i kwiaty.
PodziĊkowanie skáadamy równieĪ ksiĊdzu proboszczowi
Kazimierzowi BrdĊkowi za odprawienie uroczystej mszy ĞwiĊtej.
Rodzina
DOM zaczyna siĊ od dobrego projektu.

ZAKàAD PROJEKTOWO-USàUGOWO-BUDOWLANY
63-500 OSTRZESZÓW ul. Zamkowa Nr 40
tel. (0-62) 730-18-24 kom. 0 603-747-667 kom.0 603-741-184
e-mail:ﬁlarsc@poczta.onet.pl
oferujemy:
- projekty gotowe i indywidualne domów mieszkalnych,
- projekty budynków gospodarczych i garaĪowych,
- projekty budynków usáugowych i produkcyjnych,
- adaptacje, rozbudowy, modernizacje, inwentaryzacje,
- przygotowanie dokumentów wstĊpnych i obsáuga inwestycji,
SprawdĨ naszą ofertĊ!!!!
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ FIRMY
od poniedziaáku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

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” ul. Gorgolewskiego 4 od 1.03.2010 do 7.03.2010, t. 732-05-35
„W Rynku” od 8.03.2010 do 14.03.2010, t. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
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