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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.

POŻARY W POWIECIE
OSTRZESZOWSKIM
W 2010r. na terenie powiatu ostrzeszowskiego odnotowano
100 pożarów. Nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych,
94 pożary sklasyfikowano jako małe (co stanowi 94% ogólnej liczby
pożarów), pozostałe pożary to pożary średnie - 6 (co stanowi 6% ich
ogólnej liczby.
Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu, największą ilość pożarów odnotowano w dziale obiekty mieszkalne - 34, uprawy i rolnictwo – 25,
inne obiekty - 19 i środki transportu – 13, co stanowi łącznie 91%
wszystkich pożarów. Na uwagę zasługuje duży spadek pożarów lasu,
do czego niewątpliwie przyczyniła się deszczowa aura wiosną i na początku lata 2010r.

W poszczególnych gminach liczba pożarów przedstawia się następująco (w nawiasie liczba pożarów w 2009r.):
- OSTRZESZÓW - 45 (86)
- Grabów n/Prosną
- 14 (22)
- Kobyla Góra
- 12 (25)
- Mikstat
- 11 (6)
- Kraszewice
- 8 (9)
- Doruchów
- 5 (10)
- Czajków
- 5 (4)
Niemal wszędzie odnotowano spadek pożarów, w niektórych
gminach bardzo duży. Jedynie w Mikstacie i Czajkowie liczby te nieco
wzrosły (odpowiednio o 5 i 1).
Najwięcej pożarów powstało w miesiącu lipcu i sierpniu (16 i 13),
co stanowi 29% ich ogólnej liczby; najmniej w październiku, czerwcu i
maju (odpowiednio 4, 5, 5).
Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczono:
- Nieostrożność osób dorosłych - 26 (26%)
- Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych - 18 (18%)
- Wady instalacji elektrycznych - 17 (17%)
- Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe
- 10 (10%)
- Wady środków transportu - 7 (7%)
Wg opracowań Wydziału Operacyjnego KP PSP w Ostrzeszowie.

orientację w dymie,
ulegają zaczadzeniu).
Dotyczy to również
dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny,
jelenie czy dziki.
Płomienie niszczą miejsca bytowania
zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw,
zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy,
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające,
lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i
inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich
kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie.
Mrówki zjadając resztki
roślinne i zwierzęce
ułatwiają rozkład masy
organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają”
glebę.
Podobnymi
sprzymierzeńcami w
walce ze szkodnikami
są biedronki, zjadające
mszyce.
Ogień uśmierca
wiele
pożytecznych
zwierząt
bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na
strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije,
owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw
niszczą rodzimą faunę i florę.

Juİ pãonĈ trawy!

Dziaáania ratownicze PSP
w Ostrzeszowie w 2010r. (cz.2)

Wystarczyło kilka cieplejszych dni, a
strażacy już wielokrotnie wyjeżdżali do
gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków.
Wiele się o tym mówi, ale, niestety, złe
praktyki powtarzają się z roku na rok. Nie
pomaga apelowanie , że wypalanie suchej
roślinności jest niezgodne z prawem i szkodzi środowisku, a właściciele dopuszczający się takich praktyk mogą stracić prawo do
dopłat unijnych.
Tylko od 1 do 9 marca 2011r. strażacy w całym kraju odnotowali ponad 9600 takich pożarów, w których śmierć poniosły już 2 osoby.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy
wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego
kierunku, pożary bardzo często wymykają się
spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i
zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi.
Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw, łąk i nieużytków odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń
wśród wielu rolników panuje przekonanie, że
spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy
odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie
korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się szereg
związków chemicznych będących truciznami
zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są
miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas
wszystkich skowronków).
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom
oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach,
co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych
kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów
roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ
NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.
8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i
szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45,
poz. 435 ze zmianami); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do
100 m od granicy lasu, zabrania się działań i

List otwarty

CZUJČ SIČ, JAKBYM NIE BYâ WE WâASNEJ OJCZYĭNIE
Sprawa, którą
przedstawiĊ,
nie
jest odosobniona i
ma przeáoĪenie na
ogólną ĞwiadomoĞü
i wolĊ Narodu. Pytanie zasadnicze – czy moĪna za sáuĪenie ludziom, Ğpieszenie im z pomocą,
stawanie w obronie pokrzywdzonych
i cierpiących, staranie siĊ o polepszenie warunków Īycia ludzi na wsi
(remonty, modernizacje dróg, itp., odwaĪne i z honorem reprezentowanie
ludzi w miejscach publicznych – na
sesjach, zgromadzeniach, uroczystoĞciach) przegraü wybory?
Nade wszystko zaĞ za patriotyzm,
za niezáomną, a nie chwiejną jak chorągiewka postawĊ, wiernoĞü wartoĞciom chrzeĞcijaĔskim i wraĪliwoĞü
sumienia na krzywdĊ ludzką, moĪna
równieĪ zyskaü zagorzaáych, zaĞlepionych wrogów i przegraü wybory.
To, o czym piszĊ, dotyczy wsi
Parzynów i naszego powiatu. Jednak
caáa Polska w tej rozwiązáoĞci moralnej siĊ pogrąĪa, co przejawia siĊ w
braku odpowiedzialnoĞci za OjczyznĊ, za czáowieka i przyszáoĞü pokoleĔ. Cztery lata temu, jak i obecnie w
2010r., przegraáem wybory do Rady
Powiatu, jak równieĪ na funkcjĊ soátysa wsi Parzynów, którą sprawowaáem
przez 8 lat (1988-2006), bĊdąc jednoczeĞnie radnym gminy Kobyla Góra.
(…) Przedtem wieĞ miaáa swoich
samorządowców w tym i p. Franciszka KunĊ. Gdy obejmowaáem funkcjĊ,
wieĞ nie miaáa nawet prawidáowego
odĞnieĪenia dróg, które to moim staraniem zostaáo przywrócone. Moim
staraniem przywrócono w gminie
ubogim i wielodzietnym rodzinom
godne Ğwiadczenia spoáeczne, poniewaĪ wczeĞniej pieniądze w wiĊkszoĞci byáy dla rodzin zamoĪniejszych.
Nie odwracaáem siĊ plecami od Īadnej ludzkiej sprawy, staáem po stronie
pokrzywdzonych i cierpiących, nigdy

nie po stronie krzywdzicieli, bo tak nakazuje wiara chrzeĞcijaĔska. PrzyjeĪdĪali do mnie równieĪ ludzie z innych
miejscowoĞci, prosząc o wsparcie w
ich sáusznych sprawach, ujĊcia siĊ za
nimi publicznie, na sesjach, záoĪenie
wniosków czy pism odwoáawczych.
Sprawy ludzi traktowaáem z bezgranicznym oddaniem, nie szczĊdziáem
czasu, by zawsze staraü siĊ im pomóc. Owoce mojej pracy we wsi są
widoczne goáym okiem (drogi, przepusty…). Ponadto ponad 100 pism
w obronie czáowieka skierowaáem do
UrzĊdu Gminy, wójta, gminnych komórek urzĊdowych i do powiatu. Niestety, nigdy na zebraniach we wsi nikt
siĊ za mną nie ująá, gdy mi urągano i
káamstwami szargano moją godnoĞü i
honor. CzyĪby dla ludzi moje starania,
wrĊcz walka o ich dobro, nie miaáy

Īadnego znaczenia?
CzyĪby tchórzostwo, zmowa milczenia, brak obrony prawdy byáy cechami godnymi naĞladowania przez
chrzeĞcijan? Pozwalano zawsze na
bezprawne, káamliwe oszczerstwa,
podáe ataki na mnie. JuĪ w 2002 roku
pan Kuna zorganizowaá zbieranie
podpisów, by mnie odwoáaü z funkcji
soátysa. Dziaáo siĊ to wtedy za przyzwoleniem ówczesnego wójta, jak
i caáej otoczki Rady. Postanowiono
zniszczyü mnie, wdeptaü moją godnoĞü w báoto i oderwaü od funkcji spoáecznych. To, czego nie udaáo siĊ wtedy, zrealizowano w 2007 i 2011 roku.
Musiaáem paĞü oﬁarą tej organizowanej przez lata nagonki na mnie, opartej, wedáug mnie, na oszczerstwach,
podáoĞci, káamstwie. To straszne, Īe
takie chamstwo ma miejsce, jest po-

Usługi CNC na
frezarce/ploterze

Usãugi lećne

Drewno, metal, tworzywa
sztuczne
•
•

•

tel. 605 361 834

Cięcie (rozkrój płyt)
Frezowanie (obróbka brył,
matryc, form, zdobienie np.
elementów więźby dachowej)
Toczenie na osi obrotowej cnc
(zdobienie, frezowanie wszelkich kształtów na wałkach)
tel. 605 577 406 lub 721 738 033

H Y D R AU L I K A
Montaż instalacji

•
•
•
•

Ćcinka drzew, pielõgnacja lasów.
Zapewniam odbiorców
na kaēde drewno

centralnego ogrzewania
wodno-kanalizacyjne
centralnego odkurzacza
kolektory słoneczne
tel. 664 203 654

•
•

obãogowana:
sosnowa
dębowa
tel. 888 784 623

NOW Y GABINET
S TO M ATO LO G IC Z N Y
lek. stom Magdalena Duma-Komorowska
•
•
•
•
•

czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i
pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja
1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12,
poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany
lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, §
1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża

życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w
wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10”.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują
znaczną liczbę sił i środków straży pożarnej.
Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia
pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym
czasie mogą być potrzebni do ratowania życia
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się
zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

pierane i Īe tak wáaĞnie zachowują
siĊ katolicy. Niszczono mnie teĪ, gdy
wáasnymi siáami wyremontowaáem
drogĊ do Samotni pod KrzyĪem.
Teraz pan Kuna przed koĔcem
kadencji „zdezerterowaá”. MoĪe przerosáa go funkcja? Nikt teĪ z ludzi na
zebraniu wyborczym 10 lutego 2011r.
nie zapytaá go o sprawozdanie z kadencji. Wszystko poszáo gáadko – gdy
oĞwiadczyá, Īe rezygnuje z funkcji, o
dziwo, niektórzy za biernoĞü podziĊkowali mu oklaskami. To jest dopiero
ĞwiadomoĞü i odpowiedzialnoĞü ludzi
za sprawy spoáeczne, a cóĪ dopiero
za OjczyznĊ! (…)
Jak juĪ wspominaáem, tak nikczemnie postĊpują teĪ katolicy; moĪe
niektórzy nie wiedzą, do czego ich
zobowiązuje wiara katolicka. Cierpienie sprawia mi teĪ postawa obecnego
proboszcza paraﬁi Parzynów, który,
wydaje mi siĊ, pozwala na sterowanie
sobą przeciwko mnie. (…)
BĊdąc w zaĪyáych kontaktach z
tym towarzystwem, w mojej ocenie,
nie chce przyjąü do wiadomoĞci, Īe

Klejonka
drzwiowa

specjalista z 15-letnim staēem w duēych oćrodkach medycznych
wysokiej klasy sprzõt stomatologiczny
duēe doćwiadczenie w pracy z dzieçmi
nowoczesne technologie protetyczne – wãókna szklane
pakiety rodzinne

Rejestracja
tel. 602 704 777
Lokalizacja

Ostrzeszów, Al. Wolnoćci 1A
(na tyãach budynku Pogotowia Ratunkowego)
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Opracowanie:
st. kpt. Katarzyna Boguszewska,
Wydz. Informacji i Promocji KG PSP
http://straz.gov.pl/
kapáan zobowiązany jest nie tylko do
odciĊcia siĊ od záa, ale do jego potĊpienia we wszelkich przejawach Īycia
spoáecznego i narodowego. (…)
Byáem i bĊdĊ wierny hasáu: Bóg
– Honor – Ojczyzna, gáĊboko noszĊ w
sercu wszystkie cierpienia, jakich doznali Polacy na przestrzeni dziejów:
walkĊ o niepodlegáoĞü, mĊczeĔstwo,
oﬁary z Īycia. Niezáomnie trwam w
wiernoĞci wartoĞciom chrzeĞcijaĔskim i patriotycznym. Sáuga BoĪy,
nasz ukochany Jan Paweá II, woáaá
swego czasu, gdy sáugusy bezboĪnego komunizmu nastawali na prawdĊ
gáoszoną przez ks. Jerzego PopieáuszkĊ – „Polska potrzebuje niezáomnych kapáanów, orĊdowników prawdy,
sprawiedliwoĞci i miáoĞci”.
ZwaĪywszy, Īe zostaáem zaprzedany za wartoĞci bezcenne, zastanawiam siĊ, czy byá sens poĞwiĊcaü siĊ
dla dobra ludzi? Czy jest sens godnie
i z honorem zaĞwiadczaü postawĊ
chrzeĞcijanina?
Stanisáaw Hemmerling

Projektowanie áazienek,
aranĪacje wnĊtrz,
ukáadanie páytek
i inne usáugi w tym zakresie.

t . 6 6 3 9 2 3 111

Korepetycje

Z MATEMATYKI, FIZYKI
Klasy gimnazjalne
Bardzo niskie ceny
tel. 510 302 464

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

