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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

Podgórna zatkana
jak Zakopianka
Choć właścicielami posesji przy ul.
Podgórnej w Ostrzeszowie są ludzie,
którzy już dawno ukończyli swoją edukację, to okres ferii lub letnich wakacji
jest przez nich równie oczekiwany jak
przez uczniów. Wszystko dlatego, że ul.
Podgórna leży blisko Zespołu Szkół nr
2 i to jest powodem kłopotów. Jest to
wąska osiedlowa dróżka, z koślawymi
wąziutkimi chodnikami, na których
przechodnie, przewracając się, łamią
ręce. Ulica ta w założeniu miała służyć
mieszkańcom i przyjeżdżającym do nich
gościom. Stała się jednak parkingiem
dla uczniów wspomnianej szkoły, a
mieszkańcy mogą z niej korzystać, jeśli
uda im się wyjechać z posesji. Jeszcze
gorzej jest w dni targowe. Wtedy, oprócz
uczniów, na ulicy parkują również klienci targowiska. Nikt nie zwraca uwagi na
to, że parkując po obydwu stronach,
czynią tę ulicę zaledwie deptakiem dla
pieszych. Gdyby w taki dzień musiało do
kogoś dotrzeć pogotowie ratunkowe, to
prędzej zejdzie on ze świata żywych, niż
doczeka się pomocy. Wielokrotnie już
tak było, że w połowie drogi spotkały
się dwa samochody i wtedy ani rusz,
pozostaje ewakuacja tyłem. Mówi się,
że na Podgórnej jest tak tłoczno, jak na
Zakopiance w sezonie.
W tej sprawie napisano już wiele
pism i wykonano dziesiątki telefonów,
ale efektów brak. Jedna z mieszkających
tam osób wspomniała, jak dzwoniąc
kolejny raz do burmistrza, stanowczo
zaczęła się domagać jego reakcji, przypominając, że jako gospodarz gminy jest
do tego zobowiązany, a burmistrz odłożył słuchawkę. Tak potraktował swojego
wyborcę. To jest dowód, że w potrzebie
na włodarza można tak liczyć jak na to,
że kot w marcu skupi się wyłącznie na
łapaniu myszy.
Temat blokowanej drogi przez
uczniów znany jest dyrektorowi ZS
nr 2. Nie widzi on jednak możliwości
usytuowania wielkiego parkingu na
placu szkolnym, bo chociaż odrobina
zieleni być tam musi, aby zachować
przyjemniejszy obraz szkoły. Szkoła to
miejsce publiczne i chociażby ze względów bezpieczeństwa pożarowego
nie wszystkie miejsca można zastawić
samochodami. Na terenie szkoły są
warsztaty, jest stacja diagnostyczna,
więc musi być wolny przejazd oraz kilka
miejsc dla klientów, ale dla niektórych
uczniów znaki drogowe i zakazy, to
żadna przeszkoda. Pan dyrektor uczy w
tej szkole przepisów ruchu drogowego
oraz techniki kierowania pojazdami i to
boli go najbardziej, że uczniowie którzy
zdali egzaminy i posiadają prawa jazdy,
łamią przepisy, ignorując znaki drogowe.
Skoro tak postępują na terenie szkoły, to
nie ma się co dziwić, że mieszkający na
pobliskim osiedlu skarżą się na ich zachowanie. Okazuje się, że gdy szanowna
młodzież wyjdzie ze szkoły, to nie odjeżdża samochodem tarasującym drogę,
lecz stojąc i niecenzuralnie gawędząc,
słucha głośnej muzyki, pali papierosy, a
potem niedopałki i butelki po napojach
wyrzuca do ogrodów lub na podwórza.
Ot, taka to dziś młodzieńcza fantazja.
Oto kilka punktów z obowiązków
ucznia tej szkoły:
1. Szanować symbole narodowe i
szkolne, dbać o honor szkoły i współuczestniczyć w tworzeniu jej autorytetu.
2. Szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób.
3. Kulturalnie zachowywać się w
szkole i poza nią, dbać o piękno mowy
ojczystej.

4. Przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności.
5. Okazywać szacunek osobom
starszym, rodzicom, nauczycielom,
pracownikom szkoły, stosować się do
ich poleceń i udzielanych rad.
6. Otaczać opieką młodszych i
słabszych, nie namawiać do nagannego
zachowania, bronić pokrzywdzonych i
pod żadnym pozorem nie wykorzystywać swej przewagi.
7. Być koleżeńskim i uczynnym wobec wszystkich.

8. Postępować uczciwie, być prawdomównym, rzetelnie wykonywać
przyjęte zobowiązania.
9. Pomagać i otaczać troską kolegów
niepełnosprawnych i chorych.
Zarówno dyr. szkoły Ignacy Strzelecki jak i Ryszard Szymański, kierownik
Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego a zarazem
radny Gminy Ostrzeszów, mają swoje
koncepcje rozwiązania problemu i
zapewniają, że będą się starali, aby go
rozwiązać jak najszybciej. Obaj panowie
rozmawiają z mieszkańcami i rozumieją
ich problemy, ale jak to zawsze bywa,
oprócz chęci trzeba mieć możliwości, a
pojedynczy człowiek niewiele może. Tu
potrzeba zaangażowania tych, którzy
naprawdę trzymają ster w ręku. Szkoła
podlega starostwu powiatowemu i
właściciel publicznego budynku winien

zabezpieczyć parking dla korzystających z niego.
W regulaminie organizacyjnym
starostwa w § 7 napisano:
W swych działaniach Starostwo
kieruje się zasadami praworządności
i służebności wobec społeczeństwa
powiatu.
Patrząc na ten zapis, uważam, że
sprawa budowy parkingu dla szkoły, a
co za tym idzie, odblokowania ulic Podgórnej i Krańcowej, powinna dawno być
rozwiązana, bo praworządność i służebność wobec społeczeństwa jest rzeczą
nadrzędną każdej władzy. Ważnym jest,
aby starosta zajrzał w ten regulamin i
przypomniał sobie ten paragraf.
Doraźnie można zreorganizować
ruch na przyległych do szkoły ulicach,
robiąc je jednokierunkowymi, a gdzie
trzeba ustawić znaki zakazu postoju i
szybko szukać miejsca na budowę obszernego parkingu. Do tego
potrzebna jest współpraca
starostwa z gminą, a przecież
biura burmistrza i starosty
dzieli tylko jedno piętro.
Dopóki obaj włodarze nie
zrozumieją, że rozwiązanie
tego problemu jest ich obowiązkiem i nie wolno rzucać
słuchawką telefonu, kiedy
wyborca się skarży, dopóty
będzie rządziło bezprawie.
Wybory tuż, tuż, nota wystawiona rządzącym może być
zaskakująca i dla niektórych
nie będzie to odejście w glorii
i chwale.

16.06.2010

Tylko īycie poğwiċcone innym warte jest przeīycia
Albert Einstein

10 czerwca 2010r. odszedâ na wieczny spoczynek jeden z wielkich
twórców ostrzeszowskiego Liceum OgólnoksztaâcĆcego

Pan Dyrektor

Zenon Krysiak
Na dâugie cztery dziesiċciolecia oddaâ ukochanej Szkole
niepospolite dary umysâu, serca, organizacyjne i dydaktyczne
talenty. Byâ wybitnym historykiem, niezapomnianym wychowawcĆ
mâodzieīy, wyğmienitym dyrektorem. Jego imiċ na zawsze
pozostanie w annaâach licealnych i ostrzeszowskich dziejów.
Panie Dyrektorze, īegnamy Pana z niewysâowionym īalem
i poczuciem pustki, ale i z wielkĆ podziċkĆ za Dzieâo,
którego jesteğmy czĆstkĆ
Spoczywaj w Bogu
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i mâodzieī
I Liceum OgólnoksztaâcĆcego
im. Marii Skâodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

Serdeczne podziċkowania
dla lekarza oraz pielċgniarek z hospicjum „Dobry Samarytanin”
za okazanĆ pomoc i opiekċ nad

ğp. IrenĆ SmóâkĆ – Trzeciak

Jan Jangas

skâada
pogrĆīona w smutku
rodzina

Chata Julity
zaprasza do nowego
punktu (Dworzec PKS)

na smaczne jedzenie
oraz

Z īalem zawiadamiamy, īe dnia 9 czerwca 2010r.
zmarâ, przeīywszy 87 lat,
nasz ukochany mĆī, ojciec, teğý i dziadek

saáatki wáasnej
produkcji
Posiadamy

wolne terminy na komunie i inne
imprezy okolicznoćciowe.

Antoni Baâkowski
PogrĆīona w smutku rodzina

PIELGRZYMKA
DO WâOCH-RZYMU

Msza īaâobna i pogrzeb odbċdzie siċ 15 czerwca (wtorek)
2010r. o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej w Ostrzeszowie.

PADWA – RZYM – WATYKAN – MONOPPELLO
– MONTE CASSINO – LORETO – ASYŻ – WENECJA

Podziċkowanie
Skâadam serdeczne podziċkowania Pani dr Alicji Gregorczyk –
Bochyĕskiej, pielċgniarce oddziaâowej Pani Zoﬁi Chwalisz
oraz caâemu personelowi Oddziaâu Medycyny Paliatywnej
Szpitala w Ostrzeszowie za wspaniaâĆ opiekċ, jakĆ otoczono mojego ojca

Termin 5 – 13 lipca 2010
Koszt 1.000zł + 160 euro
Zapisy i wyjazd Ostrzeszów
Zapisy przyjmuje ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

Antoniego Baâkowskiego.

Agencja UNIQA T.U. SA
ul. Powstańców Wlkp. 12

Elībieta Biela

Ostrzeszów (obok POLLENY)

UBEZPIECZENIA
•
•
•
•
•

SZCZEPIENIE PSÓW
godz. otwarcia:
pon - piątek 8ºº – 16ºº
tel./fax 62 730 19 86
tel. 609 645 557

komunikacyjne
majątkowe
osobowe
rolne
OFERUJEMY KONKURENCYJNE
turystyczne
STAWKI I ZNIŻKI

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„JagielloĔska” od 14.06.2010 do 20.06.2010, t. 730-94-64
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego od 21.06.2010 do 27.06.2010, t. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska
Ostrzeszów ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

W dniach 18 – 19 czerwca 2010r., w godzinach od 16.00 do 18.00 odbędą się
w Ostrzeszowie masowe obowiązkowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Do
szczepienia należy doprowadzić wszystkie psy w wieku powyżej 3 miesięcy.
•
•

Punkty szczepień:
Przychodnia dla zwierząt, ul. Gen. Sikorskiego 24
Gabinet Weterynaryjny, ul. Św. Mikołaja 18

10 czerwca w okolicach klasztorku zgubiono záota obrączkĊ z grawerem. ZnalazcĊ czeka nagroda, tel. 603 619 630.
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