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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.

KOMOROWSKI
PREZYDENTEM
- Połowa powiatu za Kaczyńskim

(Dokończenie ze str. 1.)
Szczegółowy podział głosów oraz dane nt. frekwencji przedstawia poniższa
tabela.
Gminy

KACZYŃSKI

KOMOROWSKI

liczba
upr.

karty
wyd.

gł.
ważne

OSTRZESZÓW

3844 (40,49%)

5649 (59,51%)

18715 9621

GRABÓW

1664 (57,06%)

1252 (42,94%)

6089

(51,41%)
2970 2916

MIKSTAT

1422 (61,80%)

879 (38,20%)

5004

(48,78%)
2332 2301

DORUCHÓW

1108 (58,72%)

779 (41,28%)

3978

(46,60%)
1906 1887

KOBYLA GÓRA

973 (39,94%)

1463 (60,06%)

4830

(47,91%)
2474 2436

KRASZEWICE

706 (55,11%)

575 (44,89%)

2869

(51,22%)
1306 1281

347 (36,80%)

(45,52%)
2013 957
943

CZAJKÓW

596 (63,20%)

9493

(47,54%)
Powiat
Ostrzeszowski

10313 (48,52%) 10944 (51,48%)

43498 21566 21257
(49,58%)

W samej gminie Ostrzeszów bez większych zmian – tak jak przed dwoma tygodniami, Kaczyński wygrał tylko w Siedlikowie i Szklarce Przyg. Zważywszy, że różnica między oboma kandydatami jest teraz mniejsza niż dwa tygodnie temu, mamy
prawo sądzić, że w ostatnich dwóch tygodniach kampania Jarosława Kaczyńskiego
zrobiła na mieszkańcach naszego powiatu większe wrażenie. Prezes PiS otrzymał
także więcej głosów od wyborców kandydatów, którzy odpadli w I turze. Łącznie w
porównaniu z I rundą zyskał 3174 głosy, zaś Komorowski 2972, czyli o 202 głosy
mniej. W kraju przewaga kandydata PO też zmalała i kto wie, jak by było, gdyby
kampania potrwała jeszcze tydzień lub dwa. Kaczyński wyraźnie się rozkręcał, no
ale… przegrał.
Zwyciężył kandydat Platformy i teraz cała władza w rękach duetu: Tusk – Komorowski. Może z początku łatwiej będzie im rządzić, lecz z czasem, gdy przyjdzie
realizować reformy, spełniać wyborcze obietnice – nie jest wykluczone, że brzemię
sukcesu zacznie ich uwierać. Wszak nie tylko z polityki wiemy, że niejeden sukces
stał się zarzewiem klęski i odwrotnie. Przytoczone przez J. Kaczyńskiego słowa
marszałka Piłsudskiego „Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska, być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo”, mogą stanowić celną przepowiednię, ale głównie
zależy to od głównych aktorów wyborczego spektaklu.

K. Juszczak
Wychodzący z lokalu wyborczego nr 2 w Ostrzeszowie
mieli okazję uczestniczyć w badaniu preferencji wyborczych, przeprowadzanym przez jedną z pracowni.
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XL sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie

MEDAL DLA STANISŁAWA STAWSKIEGO
Wakacje depczą już radnym po piętach. Tak można by sądzić po frekwencji na ostatniej sesji ostrzeszowskiej
Rady Miejskiej, w której nie wzięła
udziału piątka radnych. Ale koledzy się
bez nich obyli, podejmując kilka uchwał
i debatując nad różnymi sprawami.
Te, poruszone w interpelacjach, nie
dotyczyły tym razem szczególnie ważnych wydarzeń, raczej oscylując wokół
przyziemnych i przydrożnych zjawisk.
Na wysokie trawy przy drogach wojewódzkich zwrócił uwagę radny H. Kajser.
Ten sam radny pytał też o rozstrzygnięcie przetargów na budowę chodników w
Szklarce Przyg. i w Rojowie. Apelował
także, aby zafundować wakacje grupie
dzieci z terenów powodziowych. Radny
wspomniał też o rozerwanym przez
powódź poboczu rzeczki Złotnicy. Na
krzewy, zasłaniające widoczność w
okolicach stawu przy wyjeździe na ulicę
Pogodną zwrócił uwagę M. Szulczyński.
- Co stoi na przeszkodzie, by w weekendy przy skrzyżowaniu na Borku funkcjonowały światła pulsujące? – pytał
radny Szymański.
Odpowiedzi udzielał wiceburmistrz
Witek, z tym że niektóre sprawy są w
gestii WZD.
O 250 tysięcy wzrośnie kwota przeznaczona na budowę pływalni – tak
wynika z dokonanych na sesji zmian
w budżecie. Inna z uchwał dotyczyła
przebudowy drogi – od ul. Kąpielowej
poprzez Olszynę i Rogaszyce, aż do
drogi nr 11. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku.
Dość dużo dyskutowano nad
uchwałą, wyrażającą zgodę na przetarg na użytkowanie wieczyste gruntów położonych w okolicy al. Wolności.
Teren ten miałby być przeznaczony pod
budowę bloków mieszkalnych. Zdaniem
H. Kajsera, przekazanie całego terenu
pod zarząd jednego dzierżawcy nie
zabezpiecza w pełni interesów gminy.

Wiceburmistrz Witek przekonywał, by
jednak nie dzielić, co umożliwi pobudowanie całej infrastruktury. Uwagi do
projektu uchwały zgłosił również radny
Więcek. Uchwałę przyjęto, co jeszcze
nie oznacza, że w wyniku przetargu znajdzie się chętny do budowania mieszkań.
A przydałyby się one bardzo, gdyż – jak
się dowiedzieliśmy – na własne mieszkanie czeka obecnie 137 rodzin. Z kolei
wioski: Myje, Potaśnia, Zajączki, czekają
na place zabaw. Będą one budowane
w ramach programu odnowy wsi na
lata 2010-2017. Łączny koszt projektu
wynosi ok. 97tys. zł, z czego 50% ma
zostać sfinansowane w ramach PROW.
Od kilku już lat, co roku, nadawany
jest przez Radę Miejską medal „Za
Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”.
W tym roku zdecydowano, że medal taki
przyznany zostanie panu Stanisławowi
Stawskiemu. Myślę, że nie trzeba bliżej
przedstawiać tej powszechnie znanej i
szanowanej osoby – komendanta Hufca
ZHR, nauczyciela, wychowawcy wielu
pokoleń młodzieży, bez reszty zaangażowanego w wiele przedsięwzięć patriotycznych, jak choćby ostatnio – obchody
rocznicy katyńskiej. W 1994r. uhonorowany przez społeczność Ostrzeszowa

Podziękowania za „miłą” obsługę
Serdeczne podziękowania dla pana kierującego lokalem
„Vanilla” w Ostrzeszowie, za „miłą” obsługę!
Do „Vanilli” wybrałyśmy się z koleżankami w sobotni
wieczór z nadzieją, że miło spędzimy czas.
Niestety, ku naszemu zdziwieniu po godzinie
pobytu zostałyśmy bezceremonialnie i chamsko wyproszone z lokalu przez pana M., który
w tym celu skierował pod naszym adresem
obraźliwe i wulgarne słowa. Zdecydowanie
nie zasłużyłyśmy sobie na takie traktowanie,
ponieważ swoim zachowaniem nie dałyśmy
żadnych powodów, aby tak nas poniżyć!
Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach właściciele
lokali powinni dbać o to, aby klient był zadowolony, by zachęcić go do korzystania ze swoich usług.
Niestety, w lokalu „Vanilla” się tego nie praktykuje! Praktykuje się natomiast przedmiotowe traktowanie klienta, właściciele nie mają żadnych skrupułów, aby obsłużyć (czytaj „skasować”), po czym w bezpardonowy i bardzo niekulturalny
sposób wyrzucić klienta.
Pan M. „wypraszanie” rozpoczął od wyłączenia światła
w lokalu, a następnie oznajmił, że lokal zostaje zamknięty i
należy niezwłocznie dokończyć konsumpcję. Dodajemy, że na
chwilę przed tym kelnerka obsłużyła nas i skasowała należną
kwotę. Istotnym faktem jest, że na obsługę nas pozwoliła (jak
najbardziej!) właścicielka, a sam właściciel zaraz potem nas
wyrzucił, dając tym samym obraz totalnego braku kultury,
prostactwa i chamstwa (ze względów grzecznościowych nie

tytułem „Człowiek Przemian”. Długa jest
lista osiągnięć i zasług p. Stawskiego,
wiele z nich zostało przytoczonych w
uzasadnieniu do uchwały. Jednak przed
przyjęciem tej uchwały rozgorzała dyskusja wywołana przez radnego Szulczyńskiego. Proponował on, by, z okazji
jubileuszu miasta, podobnym medalem
uhonorować dwie osoby. Przewodniczący Skrzypek wyjaśnił, że byłoby to
niezgodne z obowiązującym regulaminem przyznawania tego medalu. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, by ten
regulamin zmienić, ale nie nastąpi to
wcześniej niż po wakacjach. Po serii
kolejnych pytań i wyjaśnień, przystąpiono do głosowania, w którym radni
jednogłośnie poparli nadanie medalu S.
Stawskiemu.
Na koniec powrócono krótko do
obchodów Dni Ziemi Ostrzeszowskiej,
chwaląc organizatorów za udane przedsięwzięcie, stanowiące nie tylko rozrywkę dla mieszkańców, lecz będące
również świetną promocją miasta. Pewnie też w ramach promocji przewodniczący E. Skrzypek przeczytał wiersz o
Ostrzeszowie i zakończył sesję życzeniami udanych wakacji.

K. Juszczak

będziemy cytować wulgaryzmów, którymi się posłużył...)
Wszystkim potencjalnym klientom, chcącym odwiedzić ten
lokal, szczerze odradzamy, a panu M. życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Byłe klientki...
Ponieważ w liście padły mocne słowa pod
adresem kierownika klubu „Vanilla”, postanowiliśmy skontaktować się z nim i poprosić
o komentarz do opisanego wydarzenia.
Mówi Krzysztof M., kierownik klubu
„Vanilla”:
„Te panie były wypite, piły drinki. Lokal
mamy czynny do 23.00. Jedna z klientek pięć minut przed
23 przyszła zamówić drinka. Kelnerka podała go. Po 23
podszedłem do stolika i poprosiłem, czy mogłyby do 23.15
zakończyć konsumpcję. Klientki bardzo to oburzyło – zdecydowały się wyjść natychmiast, a przy tym kierowały pod
moim adresem bardzo brzydkie słowa („ty śmierdzielu”, „ogól
sobie wąsa”). Powiedziałem zdecydowanie, że pracujemy do
23, a w dodatku pracownice chcą iść na festyn (odbywał się
wówczas koncert w ramach Dni Ziemi Ostrzeszowskiej). Na
odchodne powiedziały jeszcze, że wystawią mi opinię i ten list
jest tego potwierdzeniem.
Na pewno nie rzucałem wyzwisk pod adresem żadnej z
pań, może to potwierdzić dziewczyna, która je obsługiwała.
Używałem sformułowania „miłe panie”, gdyż wobec kobiet
zawsze jestem bardzo grzeczny. Mam żonę i trzy córki, zatem
wiem, że kobiety trzeba szanować. Poza tym, jak się prowadzi
interes, trzeba nerwy trzymać na wodzy”.

Pamiętajmy o zwierzętach

Uwaga, mieszkańcy gminy Kobyla Góra!

W czasie upałów pamiętajmy o
zwierzętach: cieniu dla psa, jeśli jest
przywiązany do budy, i misce z wodą,
która powinna stać przy budzie przez
cały rok, a szczególnie jest to ważne
w czasie upałów. Co roku mówiono o
tym w różnych programach informacyjnych, ale w tym roku wszyscy byli
tak pochłonięci kampanią wyborczą,
że jakoś los braci mniejszych umknął
naszej uwadze. Poza tym warto też
pamiętać o naszych skrzydlatych
przyjaciołach i ustawić na podwórkach
niewielki pojemnik z wodą, żeby mogły
ugasić pragnienie. Wróble uwielbiają
się kąpać w upalne dni w takich prowizorycznych małych „basenach”. A
robią to z tak wielką radością i swobodą, że przy okazji dobrego uczynku
można się nieźle ubawić.

11.07.2010 w godz. 10.00 – 13.00 w ambulansie do pobierania krwi
w rynku w Kobylej Górze będzie pobierana krew (honorowo) na
potrzeby Szpitala w Ostrzeszowie oraz szpitali w Wielkopolsce.
Kobiety i mężczyźni w wieku 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,
badanie przeciwciał, anty HIV i anty HCV, badania Hbs, RNA-HCV,
RNA-HIV, DNA-HBU – test kiłowy z możliwością odpisów.
Zapraszamy.

M.S.

Kierownik Terenowego Oddziału RCKiK w Ostrzeszowie
lek. med. Władysława Kaniewska

Zbiórka krwi dla Filipa Adamka z Borowca
12 lipca br. w godz. 9.00 - 13.00 na ul. Raszkowskiej 68
w Ostrowie Wlkp. odbędzie się zbiórka krwi, mająca na celu
pomóc walczącemu o życie 15-letniemu Filipowi.
Prosimy o pomoc!

