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OBAWIAJĄ SIĘ SMRODU I BYKÓW
w Wydziale Budownictwa i Środowiska w Ostrzeszowie, nie ma wzmianki
o tym, aby wydane pozwolenia dotyczyły jakiejkolwiek chlewni czy obory.
- Właściciel wspomnianego gospodarstwa rolnego otrzymał od nas
pozwolenia na budowę budynków
garażowych, magazynowych. Nie
dostał od nas zgody na postawienie
jakiegokolwiek pomieszczenia inwentarskiego. Z tego, co się orientuję, ta

nowa hala ma służyć do przechowywania sprzętu rolniczego - tłumaczy
Kazimierz Ciurys z Wydziału Budownictwa i Środowiska.
Odmienne zdanie na ten temat mają
jednak mieszkańcy wioski.
- Skoro ta hala ma być przeznaczona
na maszyny rolnicze, to po co doprowadzano tam przyłącze wody? - zastanawiają się moi rozmówcy.
Dokończenie na str. 2.

Zdrowa żywność niezdrowa konkurencja

Mieszkańcy ulic Rzemieślniczej
i Nowej w Doruchowie obawiają się, że
na ich osiedlu już niebawem powstanie hodowla byków. Problem ten
został poruszony na minionej sesji (28
kwietnia) przez radnego Bartosza Piaseckiego.
Sprawa dotyczy jednego z gospodarstw rolnych sąsiadującego właśnie

z ulicą Nową i Rzemieślniczą. Zdaniem
niektórych osób, właściciel gospodarstwa, pomimo że nie ma na to stosownego pozwolenia, hoduje byki
- 200 sztuk bydła daje się we znaki
mieszkańcom. Uciążliwe zapachy nie
są przyjemne dla ludzi, którzy wybudowali w sąsiedztwie nowe, piękne
domki jednorodzinne. Niepokoi rów-

nież fakt, że obecnie powstaje nowa
hala (widać już konstrukcję) i, jak
donoszą mieszkańcy - ma się w niej
pomieścić aż 500 byków. Nasuwa się
pytanie - kto wydał pozwolenie na to,
aby w sąsiedztwie domków jednorodzinnych powstała duża hodowla
bydła? Okazuje się, że nikt...
W dokumentach, które znajdują się
Fot. A. Musiała

Okazuje się, że promocja zdrowej żywności może kosztować
sporo zdrowia. Na własnej skórze
odczuły to osoby, które w pierwszy
świąteczny weekend maja chciały
zafundować mieszkańcom Kobylej Góry coś nowego, świeżego. Od
władz gminy otrzymały zgodę, by 1

i 3 maja ich FOODSZAK ze zdrową
żywnością stanął nad zalewem.
Sołtys pobrał należne „targowe”
opłaty i wydawało się, że prowadzące sprzedaż osoby czeka świąteczna sielanka. Pierwszego dnia
nawet tak to wyglądało.
Dokończenie na str. 3.

JUBILEUSZOWA
UROCZYSTOŚĆ STRAŻAKÓW

Ostrzeszowscy strażacy świętują 140-lecie OSP. Po otwartej przed tygodniem wystawie jubileuszowej, 7 maja w sali „Strażak” odbyło się spotkanie
z okazji rocznicy, na którym zasłużonym strażakom-ochotnikom wręczono
medale i odznaczenia. Najważniejsze z nich - „Złoty Znak Związku” - otrzymał dh
Marek Czwordon. Uroczystość poprzedziła pamiątkowa fotografia, uwieczniająca uczestników spotkania.
Dokończenie na str. 5.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

OBAWIAJĄ SIĉ SMRODU I BYKÓW
DokoĔczenie ze str. 1.
Sprawa znana jest równieĪ doruchowskim urzĊdnikom, jednak, póki
co, niewiele mogą zrobiü. To nie od
nich zaleĪy, czy wáaĞciciel danego gospodarstwa otrzyma pozwolenie na
budowĊ - takie zgody otrzymuje siĊ
w ostrzeszowskim starostwie. Radny
Bartosz Piasecki postanowiá jednak
dziaáaü - podczas sesji záoĪyá wniosek
o kontrolĊ zasadnoĞci funkcjonowania
dotychczasowych budynków. Niewykluczone, Īe juĪ niebawem taka kontrola
siĊ odbĊdzie.

Usáugi áadowarką
teleskopową –
wysokoĞü
robocza 18m
•

•
•

•

prace wysokoĞciowe
z platformy
roboczej
4-metrowej
prace ziemne
rozáadunki,
zaáadunki do
4 ton
mycie elewacji

tel. 504 404 351
PoszukujĊ osoby do pracy
w magazynie. Obowiązki:
szykowanie towaru na
podstawie zamówieĔ, odbiór
dostaw. Przedziaá wiekowy +50.
Kontakt - tel. 697 911 483.

Fabryka Ceramiki Budowlanej
Sp. z o.o. zatrudni pracownika
przy produkcji wyrobów
ceramiki budowlanej.
Ostrzeszów,
ul. PowstaĔców Wlkp. 13,
tel. 62 732 34 52, 62 732 34 53

Co na to wszystko wáaĞciciel?
- Mam pozwolenie na prowadzenie
dziaáalnoĞci gospodarczej. Nowa hala,
którą wáaĞnie budujĊ, nie bĊdzie przeznaczona na hodowlĊ byków - mówi.
MĊĪczyzna nie chciaá jednak jednoznacznie odpowiedzieü na pytanie,
co w takim razie bĊdzie znajdowaü siĊ
w budowanej przez niego hali. Bardziej
zaleĪaáo mu na tym, by dowiedzieü
siĊ, od kogo otrzymaliĞmy te wszystkie
informacje.
Okazuje siĊ równieĪ, Īe przed kilkoma miesiącami ten sam mĊĪczyzna
kupiá gospodarstwo rodziny z Marszaáek, która w marcu br. wystąpiáa w programie ElĪbiety Jaworowicz (o sprawie
pisaliĞmy kilka numerów wczeĞniej).
Niektórzy sugerowali nam, Īe mieszkaniec Doruchowa wylicytowaá to gospodarstwo, poniewaĪ prawdopodobnie
jest spokrewniony z komornikiem, który
dokonywaá licytacji. Ponadto po emisji

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

„Sprawy dla reportera” miaá on siĊ zrzec
domu w Marszaákach, a zostawiü tylko
ziemiĊ.
- To nieprawda. Nie jestem spokrewniony z Īadnym komornikiem.
MĊĪczyzna zaprzeczyá równieĪ, aby
miaá siĊ zrzec domu.
Rodzina z Marszaáek nadal walczy
o sprawiedliwoĞü. WciąĪ nie wiadomo,
co staáo siĊ z pieniĊdzmi, które przekazywali komornikowi. Sprawą zajmują siĊ
prawnicy z Warszawy, goĞcie programu
ElĪbiety Jaworowicz, którzy obiecali
pomoc. Wiemy jednak, Īe mieszkaĔcowi Doruchowa proponowano, aby
odsprzedaá dom w Marszaákach za
kwotĊ, jaką zlicytowaá u komornika.
Niestety, nie zgodziá siĊ.
Miejmy nadziejĊ, Īe hala, która powstaje przy ul. Nowej w Doruchowie,
mimo wielu obaw, bĊdzie sáuĪyáa maszynom rolniczym - o czym mówiá Kazimierz Ciurys z Wydziaáu Budownictwa
i ĝrodowiska. Chyba Īe, podobnie jak
w przypadku „zakamuÀowanej” hodowli
norek w Jesionie, i tu „decydenci przymkną oko”, bo przecieĪ to nie oni bĊdą
mieszkaü w pobliĪu uciąĪliwej hodowli.
A. àawicka
Na ul. DaszyĔskiego
w Ostrzeszowie znaleziono
telefon komórkowy, t. 730-43-19.

ROZWIĄZANIE KRZYĩÓWKI
WIELKANOCNEJ
DziĊkujemy czytelnikom, którzy wziĊli udziaá w naszej zabawie
i nadesáali rozwiązanie wielkanocnej
krzyĪówki. Jej hasáo brzmi: W DOM
POLSKI WCHODZI WIOSNA NA
SPOTKANIE, GDY WIELKANOCNE
NA STOLE ĝNIADANIE.
Nagrody wylosowali:
Anna ýwikãa ze Smolnik,
Lucyna Sroczyęska z Korpys,
Teresa Mazur z Ostrzeszowa.

Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po nagrody!

5-DNIOWA
PIELGRZYMKO-WYCIECZKA DO
CZĉSTOCHOWY,

KRAKOWA, ZAKOPANEGO,
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
WADOWIC

i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

22-26.08.2016r.
Koszt 500zá

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!

Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, t. 604 261 429

tel. 663 056 464
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Przewodnicząca
Rady Powiatowej SLD
Zo¿a Witkowska
tel. kontaktowy: 607 921 988

Tadeusz Pacanowski

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW

3DF]NDGRNJ]Ą

Radni Rady Miejskiej i Powiatu peániü bĊdą dyĪury
w biurze samorządowym Ostrzeszów, ul. Sportowa 2,
w kaĪdy poniedziaáek,
w godzinach 13.00 - 15.00.

Pragnċ podziċkowaý wâadzom miasta i powiatu,
organizacjom spoâecznym, stowarzyszeniom oraz
wszystkim moim przyjacioâom, którzy zapraszajĆ
mnie na uroczystoğci. Mimo īe nie zawsze mogċ
w nich uczestniczyý, z uwagĆ ğledzċ wydarzenia
i czujċ siċ zaszczycony i szczċğliwy Paĕstwa pamiċciĆ
o mnie.
Wszystkim Paĕstwu īyczċ wszelkiej pomyğlnoğci i serdecznie pozdrawiam

(profesjonalny kosztorys gratis)

kurierskie

DYĩURY
RADNYCH!

PODZIĊKOWANIE

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW

Przesyãki

11.05.2016

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych
Ostrzeszów, al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

jabãkowych
jabãkowo - aroniowych
jabãkowo
- marchwiowych
pomidorowych

PROMOCJA

E-BIKE

Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29,
tel. 600 202 306

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00
Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Wáodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY
Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

WYDAWCA I REDAKCJA zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesáanej korespondencji i tekstów, nie
zwraca materiaáów niezamówionych, nie odpowiada za treĞü reklam, ogáoszeĔ, listów.
Nakáad 8000 egzemplarzy.
BIURO REKLAM I OGàOSZEē tel./fax 730-14-90 e-mail:

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„W Rynku” od 9.05 do 15.05, tel. 730-04-72
„Przyjazna” od 16.05 do 22.05, tel. 594-17-10
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.

11.05.2015
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Nowe oznakowanie na Kolbego

KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W MIKSTACIE

Podczas wizyty w Mikstacie
insp. Tomasz TrawiĔski, szef policji
w Wielkopolsce, rozmawiaá z samorządowcami na temat przywrócenia
komisariatu w mieĞcie.
Sprawy bezpieczeĔstwa i obecnoĞci funkcjonariuszy policji w mieĞcie
byáy wielokrotnie dyskutowane na forum
samorządu mikstackiego w obecnej
kadencji. Starania burmistrza H. ZieliĔskiego o przywrócenie komisariatu
w mieĞcie popiera Rada Miejska, która

w marcu br. wystosowaáa w tej
sprawie apel do ministra spraw
wewnĊtrznych i szefów policji.
W ĞrodĊ, 4 maja, w Mikstacie goĞciá insp. Tomasz TrawiĔski, komendant wojewódzki,
z którym spotkali siĊ burmistrz
i przewodniczący Rady Miejskiej. W rozmowie uczestniczyli
takĪe: starosta ostrzeszowski
oraz komendant powiatowy
Policji w Ostrzeszowie.
- To byáa pierwsza wizyta
inspektora Tomasza TrawiĔskiego, jako nowego komendanta
wojewódzkiego, w powiecie
ostrzeszowskim. Podczas spotkania w UrzĊdzie Miasta
i Gminy w Mikstacie rozmawialiĞmy
o kwestiach poprawy bezpieczeĔstwa,
do czego z pewnoĞcią przyczyni siĊ
staáa obecnoĞü policjantów w mieĞcie. WstĊpnie pojawiáa siĊ propozycja utworzenia zespoáu dzielnicowych
w Mikstacie z siedzibą w budynku przy
ul. Mickiewicza, którego wáaĞcicielem
jest gmina i gdzie do czasu likwidacji
znajdowaá siĊ policyjny posterunek.
W przyszáoĞci zespóá mógáby zostaü

Zdrowa ĪywnoĞü niezdrowa konkurencja
DokoĔczenie ze str. 1.
- JuĪ od rana mieliĞmy nalot policji
- sprawdzanie dokumentów, pozwoleĔ
na prowadzenie handlu, kasy ¿skalnej… Wszystko byáo jak naleĪy i w
koĔcu policjanci odjechali - mówi jedna
z kobiet obsáugujących foodszak. - Pojawiáy siĊ za to osoby odpoczywające
nad zalewem, aktywnie spĊdzające
czas - biegaáy, maszerowaáy z kijkami,
jeĨdziáy na rowerach… Z przyjemnoĞcią teĪ kupowaáy koktajle z owoców
i warzyw. Siadaáy na przygotowanych
przez nas leĪakach i odpoczywaáy
wĞród lasów i wody. Przyjemna niedziela, lecz, niestety, 3 maja czar prysá
- widaü od niedzieli do wtorku coĞ siĊ
zmieniáo, o czym nie zostaáyĞmy poinformowane. Gdy przyjechaáyĞmy na
miejsce, znów zastaáyĞmy kontrolĊ
policji nasáaną - jak siĊ dowiedziaáyĞmy - przez pana prowadzącego
obok maáe bistro. Tym razem okazaáo
siĊ, Īe stoimy na gruncie naleĪącym
do Lasów PaĔstwowych. To dziwne,
bo przecieĪ ustawiáyĞmy siĊ przy tamie, gdzie stoją gminne kosze i teren
zostaá wyáoĪony kostką przez gminĊ.
DaáyĞmy za wygraną. OtrzymaáyĞmy
nakaz opuszczenia tego miejsca jedynie na podstawie sáów tamtego pana.
Dziwi nas, skąd taka agresja w tym
czáowieku, przecieĪ nasz asortyment
ani jednym produktem nie pokrywaá
siĊ z jego ofertą handlową.
Po tym caáym zajĞciu chciaáybyĞmy
zadaü kilka pytaĔ. Kierujemy je do
wáadz Kobylej Góry i róĪnych sáuĪb,
które godzą siĊ na taki stan rzeczy.
- Czy ten handlowiec, który - jak
siĊ wydaje, ma tam najwiĊcej do
powiedzenia - jest wáaĞcicielem tego
terenu, Īe moĪe nim zarządzaü?
- Na jakiej podstawie prawnej
przywáaszcza sobie sprawowanie
monopolu w tym miejscu?
- Czy sprzedaje niewystarczająco dobre produkty, Īe boi siĊ zdrowej konkurencji?
Nie zaleĪy nam, by walczyü o to
miejsce, staáyĞmy tam tylko goĞcinnie. ZaleĪy nam, aby Kobyla Góra
siĊ rozwijaáa, Īeby inni takĪe mieli
moĪliwoĞü dziaáania w tym miejscu.
Pozwoliü lokalnym osobom otworzyü
nowe biznesy i pokazaü, Īe ludzie

chcą spĊdzaü czas w innym stylu,
zdrowo. Dajmy moĪliwoĞü wykorzystania potencjaáu tego miejsca.
Nasza rodzina zawsze byáa zaangaĪowana w Īycie Kobylej Góry, dlatego
zaleĪy nam, by ta miejscowoĞü i to

miejsce nad zalewem siĊ rozwijaáo.
MiaáyĞmy moĪliwoĞü ugoĞciü mieszkaĔców Kobylej Góry i okolic tylko
przez dwa dni w maju. Byá to nasz
jedyny wolny termin, bowiem mamy
zaplanowane juĪ wszystkie weekendy
do koĔca wrzeĞnia. Nasz pobyt nad
zalewem nie wynikaá z koniecznoĞci
zarobku, lecz chĊci spĊdzenia czasu
z przyjacióámi, z mieszkaĔcami. Od
strony tamy brakuje miejsc, w których
moĪna pysznie i zdrowo zjeĞü, spĊdziü
czas aktywnie wĞród przyrody, którą
w Kobylej Górze mamy przepiĊkną.
Era piwa i gáoĞnej muzyki disco polo
minĊáa, a to wáaĞnie serwuje pan, któremu nie w smak jest nie tyle zdrowa
ĪywnoĞü, co zdrowa konkurencja.
Potwierdzają to komentarze mieszkaĔców Kobylej Góry, jakie ukazaáy
siĊ na Facebooku.
Stawiamy na wysoką jakoĞü produktów oraz przestrzegamy zasad
BHP. Jest to dla nas standardowa procedura, której nie traktujemy jako atut.
Nigdy nie sprzedawaáyĞmy w miejscu

Przy zbiegu ul. Kolbego i Kolejowej w Ostrzeszowie (w sąsiedztwie
Rynku) kierowcy bardzo czĊsto „naginali” przepisy i parkowali w miejscu,
w którym nie powinni - na naroĪniku,
przy skrzyĪowaniu. Auta tam stojące
skutecznie utrudniaáy ruch, bo jest tu
wyjątkowo wąsko.
W minionym tygodniu pojawiáa siĊ
tam odpowiednia ¿rma, która w asyĞcie
straĪnika miejskiego wymalowaáa dodatkowe oznakowanie poziome, tzw.
pole martwe. Miejmy nadziejĊ, Īe teraz
sytuacja w tym miejscu siĊ poprawi.
Dobrze, Īe ktoĞ pomyĞlaá o takim rozwiązaniu.

przeksztaácony w rewir dzielnicowych
- informuje Henryk ZieliĔski.
GoĞcie obejrzeli takĪe pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza,
które zostaáy juĪ uĪyczone stróĪom áadu
i porządku.
PK

BMW do rowu

19-letnia mieszkanka gm. Ostrzeszów straciáa panowanie nad autem
i wjechaáa do przydroĪnego rowu.
Do kolizji doszáo 3 maja, po godz. 19.00 w Przytocznicy.
Kierująca samochodem marki BMW, na skutek nadmiernej prĊdkoĞci, straciáa
panowanie nad autem. Kobieta zostaáa ukarana mandatem.

POLICJA
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UniemoĪliwiá jazdĊ
pijanemu kierowcy

Policjanci skierowali do sądu wniosek
o ukaranie go.

Mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego zatrzymaá pijanego kierowcĊ
i uniemoĪliwiá mu dalszą jazdĊ. Do
zdarzenia doszáo w samo poáudnie - 2
maja, w Olszynie.
37-latek, który kierowaá jeepem,
miaá prawie 3 promile alkoholu.
Za jazdĊ po alkoholu grozi mu nawet do dwóch lat wiĊzienia.

Ostra jazda
w zabudowanym

Za szybko
W poniedziaáek - 2 maja, w KuĨnikach policjanci zatrzymali do kontroli
kierującego samochodem marki Opel
Vivaro. 36-letni mieszkaniec Ostrzeszowa jechaá w obszarze o dopuszczalnej
prĊdkoĞci 90km/h, aĪ 129km/h. MĊĪczyzna odmówiá przyjĊcia mandatu.

niedozwolonym, równieĪ w przypadku
postoju nad zalewem pytaáyĞmy o zgodĊ i wniosáyĞmy naleĪną opáatĊ. Jest
nam niezmiernie przykro przyglądaü
siĊ temu, jak hamowany moĪe byü
rozwój Kobylej Góry przez osoby niepochodzące z tej miejscowoĞci. Mamy
nadziejĊ, Īe to, czego doĞwiadczyáyĞmy, pozwoli komuĞ (moĪe ludziom
zarządzającym gminą) odwaĪniej spojrzeü na problem i odpowiedzieü sobie
na pytanie, czy na pewno wszystko
jest tak, jak powinno byü?
***
Tyle jedna z osób prowadzących
foodszak ze zdrową ĪywnoĞcią. Na
zadane na koĔcu pytanie odpowiedzieü
moĪna od razu - nie jest tak, jak byü
powinno. Potwierdzają to mieszkaĔcy
Kobylej Góry i turyĞci odwiedzający
ten uroczy zakątek. Czy to siĊ zmieni? - Nie wiadomo, bo jak na razie
król jest jeden - i raczej nie mam tu na
myĞli nikogo z przedstawicieli wáadzy.
Potwierdza to postawa policji, która,
przynajmniej w tym przypadku, byáa na
skinienie „biznesmena”. Mamy sygnaáy,
jeszcze niesprawdzone, Īe dzieje siĊ
tak nie tylko w Kobylej Górze, ale i w
wielu innych miejscach naszego powiatu. MoĪna zadaü pytanie, czy gdyby
zwykáy Kowalski prosiá o interwencjĊ,
teĪ równie szybka i skuteczna byáaby
reakcja policji?
Pozytywne w caáym tym zdarzeniu
jest to, Īe trzeba byáo zdrowej ĪywnoĞci, aby wielu (mam nadziejĊ, Īe
równieĪ wáadze Kobylej Góry) zrozumiaáo, Īe nad tym piĊknym zalewem
panuje niezdrowa konkurencja. Czas
uzdrowiü tĊ sytuacjĊ.
K. Juszczak

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

693 635 565

3 maja na ul. Grabowskiej
w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali
prawo jazdy 23-letniej mieszkance pow.
kaliskiego. Kobieta, kierując samochodem marki Opel Za¿ra, przekroczyáa
w terenie zabudowanym prĊdkoĞü
o 57km/h, jadąc 107km/h. Za popeánione wykroczenie zostaáa równieĪ
ukarana mandatem.

Podsumowanie majowego
weekendu
Podczas dáugiego weekendu majowego (od 29 kwietnia do 3 maja) policjanci czuwali nad bezpieczeĔstwem
na drogach pow. ostrzeszowskiego.

Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagĊ na prĊdkoĞü, z jaką poruszali
siĊ kierowcy, oraz na ich trzeĨwoĞü.
Sprawdzali równieĪ stan techniczny
pojazdów i sposób przewoĪenia dzieci.
Weekend majowy minąá w powiecie
spokojnie.
Funkcjonariusze odnotowali cztery kolizje, zatrzymali czterech
nietrzeĨwych kierowców. Ponadto
przeprowadzili osiemnaĞcie interwencji
i zatrzymali dwie osoby w areszcie (do
wytrzeĨwienia).

NietrzeĨwi na drogach
powiatu
6.05., godz. 21.00, Rogaszyce,
29-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów,
prawie 2‰ alkoholu; kierowaá wsk bez
uprawnieĔ,
8.05., godz. 23.50, Kaliszkowice
Oáobockie, 59-letnia mieszkanka gm.
Mikstat, ponad 1‰ alkoholu; kierowaáa
seatem arosą.

STRAĒ
Z bocianami za pan brat
Polska to bociani raj, nie inaczej
jest w naszym powiecie, tym bardziej
Īe dziaáają u nas tacy „proornitologiczni”
straĪacy. JuĪ nieraz pisaliĞmy o tym,
jak pomagali ustabilizowaü bocianie
gniazdo, podobnie byáo i tym razem.
2 maja straĪacy zostali wezwani na ul. Grodzką w Grabowie nad
Prosną - interwencji wymagaáo tam
uszkodzone i przechylone bocianie
gniazdo, a wáaĞciwie jego podest. Mogáo
to byü nawet niebezpieczne (bocianie
gniazda z reguáy waĪą doĞü sporo).
StraĪacy przy pomocy pilarki i materiaáów drewnianych, dostarczonych
przez miejscowego stolarza, wykonali
podporĊ do podestu.

Jajko uratowane
Z zupeánie inną sytuacją spotkali siĊ
straĪacy w piątek - 6 maja, w TorzeĔcu. Tym razem interwencja dotyczyáa
bocianiego... jajka. Jeden z mieszkaĔców znalazá i zabezpieczyá „okaz”.
StraĪacy umieĞcili zgubĊ z powrotem
w gnieĨdzie.

Początek sezonu na owady,
poĪary sadzy i suchej
trawy...
2 maja zapaliáa siĊ sucha trawa na
poboczu drogi w Gáuszynie (150m2).
Akcja gaĞnicza trwaáa ok. 25 minut.
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Jako przyczynĊ podaje siĊ zaprószenie
ognia przez nieustalone osoby.
5 maja, na proĞbĊ policji, pomogli
otworzyü mieszkanie przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie - wewnątrz
znajdowaáa siĊ osoba, która nie reagowaáa na niczyje wezwania.
Tego samego dnia konieczne byáo
usuniĊcie drzewa, które przewróciáo
siĊ na drogĊ w miejscowoĞci Kopeü.
Zaczyna siĊ sezon na owady straĪacy w tym tygodniu otrzymali juĪ
3 zgáoszenia ich dotyczące (6 maja
- Biskupice Zabaryczne - pszczoáy; 7
maja - KuĨnica Bobrowska i Przytocznica - osy).
7 maja straĪacy zostali wezwani do
dwóch podobnych poĪarów - Kobyla
Góra i Mieleszówka - w obu miejscach
paliáy siĊ sadze w kominie. I tu, i tu
dziaáania trwaáy ponad godzinĊ.
StraĪacy obecni byli teĪ przy zdarzeniu drogowym w Przytocznicy (3 V).
Tego samego dnia zabezpieczali takĪe
imprezĊ majówkową w Ostrzeszowie.

STUDNIE

GâČBINOWE
PRZEWIERTY

POD
DROGAMI

BRAUN
BUDOWNICTWO

OGÓLNE

tel. 603 241 541
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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

SPRAWY NOREK CIĄG DALSZY
Powracamy do sprawy norek, które
przed dwoma tygodniami zagościły na fermie pana W. w Jesionie. Właściciel fermy
wbrew zezwoleniom, o które sam wnosił,
zdecydował się na hodowlę norek (zamiast
królików), a władze miasta, powiatu i wszelkie służby wydają się być bezradne bądź
też, jak Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, taki stan rzeczy akceptują.

Dzisiaj w sprawie sytuacji na fermie
w Jesionie wypowiada się Powiatowy Lekarz
Weterynarii - Krzysztof Lamek.
- W kwietniu dostaliśmy wniosek o wpisanie do rejestru fermy w Jesionie, bowiem
tylko taka jest w tym względzie funkcja
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pierwszy
sygnał o tej fermie otrzymaliśmy 8 marca
br. z nadzoru budowlanego, z zapytaniem,
czy projekt technologiczny ma taką wydaj-

ność, jaką zakłada. Zrobiliśmy więc pobieżną
analizę projektu, gdzie napisano, że w 5900
klatkach mają być hodowane 6-kilogramowe króliki. Zakładając, że byłyby tam
też młode osobniki pochodzące z miotu,
hodowla przekraczałaby 40 DJP, a na taką
wielkość jest zezwolenie.
Zgodnie z wnioskiem przeprowadziliśmy kontrolę obiektu. Stwierdziliśmy, że
królików w ogóle tam nie ma, za to jest
około 6 tys. norek. W związku z tym powiadomiliśmy burmistrza i starostę, że to jest
niezgodne z ich wcześniejszymi decyzjami.
Zażądaliśmy dokumentu dotyczącego decyzji „o warunkach zabudowy fermy na norki”
oraz pozwolenia na budowę. Tych decyzji
nie otrzymaliśmy, a otrzymaliśmy tylko decyzję dotyczącą królików. Zatem została
zarejestrowana ferma królików – zgodnie
z dokumentami. Stan prawny jest więc taki,
że inwestor ma prawo trzymać na fermie do

ODPOWIEDħ NA LIST INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
RYSZARDA CIOMKA W SPRAWIE FERMY NOREK W JESIONIE
pozarządowe. Ale co zrobić, jeżeli instytucje
ograniczają im dostęp do informacji?
Tezę, na którą się Pan tak obruszył, że
w przypadkach ograniczania dostępu do
informacji całkowita odpowiedzialność spoczywa na instytucjach ograniczających,
w pełni podtrzymuję.
Ale wracajmy do oceny działalności
PINB w Ostrzeszowie. Instytucja ta w trakcie
kontroli fermy królików w miejscowości
Jesiona w dniu 14.10.2015 roku stwierdziła
szereg nieprawidłowości, w związku z powyższym PINB, postanowieniem z dnia
27.10.2015 roku wstrzymał inwestorowi
prace budowlane. Od powyższego postanowienia inwestorzy odwołali się do
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który postanowieniem z dnia 14.12.2015 roku uchylił
je w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Tymczasem inwestor, wyprzedzając
działania PINB, złożył w dniu 29.12.2015
roku zawiadomienie o zakończeniu budowy.

SZCZURZY PROBLEM
A ODBIÓR ODPADÓW
Po przeczytaniu artykułu „Ostrzeszów
- miasto zaszczurzone?” postanowiłam
podzielić się z czytelnikami „Czasu” swoimi spostrzeżeniami.
Szczury pojawiają się tam, gdzie
sprzyjają im warunki. Wypowiedź pana
prezesa Ostrzeszowskich Wodociągów,
przytoczona w artykule, jest spłyceniem
przyczyn występowania gryzoni. Samo
wyrzucanie resztek do kanalizacji z pewnością jest niewłaściwe, to jednak nie jest
jedyną przyczyną problemu. Każdy z nas
powinien robić wszystko, aby nie stwarzać
szczurom warunków do rozwoju. Szacuje
się, że w całym kraju może być ponad 20
milionów tych gryzoni. Latem, wraz ze
wzrostem temperatur na zewnątrz, zawsze
następuje eskalacja szczurzego problemu.
Przyjrzyjmy się mu wnikliwiej.
Ustawa o odpadach z dniem 1 lipca
2013 roku nałożyła obowiązek segregacji
odpadów na samorządach, właścicielach
nieruchomości. Każdy powinien dostrzegać

Szczury, centrum Ostrzeszowa,
ul. Poprzeczna, godz. 10.00.
pozytywne oddziaływanie tego kroku na
środowisko. Tymczasem brak sprawnego
działania w tym sektorze mści się takimi
problemami jak szczury, muchy, uciążliwy odór.
Ja jestem cierpliwą osobą, więc
z cierpliwością segreguję odpady W czym
w takim razie tkwi problem? Ustawa nie
przewiduje, że 4-osobowa rodzina (taka
jak moja) może nie zmieścić odpadów mieszanych w 120-litrowym pojemniku, przy
częstotliwości odbioru odpadów raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od umowy, jaką
samorząd zawrze z firmą zabierającą odpady. W urzędzie (Kobyla Góra) doradzano

mi, że mogę np. kogoś domeldować, aby
dostać większy pojemnik. Nie skomentuję
tego, po prostu kupiłam pojemnik i w ten
sposób zabezpieczam nadmiar, a w dniu
odbioru dorzucam odpady do pojemnika
„urzędowego”. Dodam, że jako osoba odpowiedzialna, nie spalam nadmiaru śmieci
w piecu, choć, jak często wyczuwam, mało
kto robi podobnie.
Skandalem dla mnie jest odbiór odpadów rzadziej niż raz w tygodniu w okresie letnim, gdy temperatura przekracza
30 stopni Celsjusza! Śmieci zalegające
w pojemniku, który pod koniec okresu
oczekiwania na wywóz już się po prostu
nie domyka, to swoista wylęgarnia smrodu, bakterii, robactwa, szczególnie much,
szczurów i innych problemów. Odpady
i częstotliwość ich odbioru to dość istotne
przyczyny rozwoju tych gryzoni. To przyzna
każdy ekolog.
Resztki wyrzucane do kanalizacji to
grzech podwójny, a jak nazwać takie działania niezależne od przeciętnego obywatela?
Dzikie wysypiska to kolejna plaga i co
się z tym robi? Ano przeważnie nic. Tam
szczury znajdują swoją oazę szczęścia.
Pamiętajmy też, ze nawet niewinne
dokarmianie wiewiórki czy ptaków chlebem zachęci szczura, aby się zadomowił.
Szczury roznoszą takie choroby jak: tężec, tyfus, włośnicę, wściekliznę czy wirusowe zapalenie wątroby. Potrafią zaatakować
dorosłego człowieka, a tym bardziej dzieci.
Problem deratyzacji ustawowo spoczywa na właścicielu obiektu, wiąże się to
z niemałym wydatkiem, ale dużo większy
stanowi już utylizacja martwych osobników.
Pisząc to wszystko, chcę podzielić się
swoim spojrzeniem na problem; dodam, że
na mojej posesji szczurów nie ma, ponieważ, pomimo przeszkód, dbam o otoczenie.
Wymagajmy wszyscy od siebie właściwych zachowań, szanujmy swoje otoczenie
jak swoje zdrowie. Zachęcam wszystkich,
aby dbali o to, co ich otacza, bo to nasze
dziedzictwo, które przekazujemy następnym pokoleniom.
Usprawniajmy nasze działania w walce
z gryzoniami, zaczynając od sprawności
odbioru odpadów.
Zastanawiam się, jak rozumieć hasło
promujące powiat ostrzeszowski: Wzgórza
Możliwości, Dolina Kreatywności?
Na to pytanie niech każdy z czytelników odpowie sobie sam.
Magdalena Gruszczyńska
inż. ochrony środowiska

07.01.2016 roku PINB zgłosił sprzeciw do
zawiadomienia inwestora o zakończeniu
budowy. Od powyższej decyzji inwestor
odwołał się w ustawowym terminie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego uchylił zaskarżoną decyzję
w całości i umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie. Od tej pory ferma
królików w Jesionie może działać w pełni legalnie.
Nie możemy odmówić Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego determinacji w realizacji prawa. Jednak żadnego
sukcesu nie osiągnął i w konsekwencji prawo
zostało (nie zawaham się użyć tego określenia) ośmieszone. Zamiast fermy królików, na
które są wszystkie pozwolenia, powstała
ferma norek.

Dlaczego przegrał?

Wybaczcie państwo, ale jest to tylko
moja, w pełni subiektywna opinia - pan
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie przegrał, a wraz z nim przegrała
prawda i prawo, bo zabrakło mu odwagi
w nazywaniu rzeczy po imieniu. Zakwestionował szereg uchybień dotyczących realizacji inwestycji w stosunku do zatwierdzonego
projektu np. wysokość wiat hodowlanych
(różnica o 49cm) czy zmiany w zakresie
utwardzenia działki (które to zmiany przez
organ II instancji zostały uznane za mało
istotne), natomiast nie zakwestionował
rzeczy najważniejszej...

Ta ferma została
zaprojektowana i wykonana
dla potrzeb hodowli norek

Różnica pomiędzy budynkami do
hodowli królików a specjalistycznymi budowlami na potrzeby hodowli norek jest
Tekst páatny

Chciałbym odnieść się do wypowiedzi
pana Ryszarda Ciomka, dotyczącej fermy
norek w Jesionie, oraz roli Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, jaką
odegrał w tej sprawie. Przygotowanie
odpowiedzi trwało kilkanaście dni, za co
przepraszam, ale musiałem dotrzeć do dokumentów źródłowych. Poważna rozmowa
wymaga poważnego potraktowania i nie
można opierać jej wyłącznie na faktach prasowych.
Chciałbym w tym miejscu podziękować
Panu Inspektorowi za obszerne ustosunkowanie się do problemu fermy w Jesionie.
Szkoda tylko, że o wielu działaniach tej
ważnej instytucji, kontrolującej przestrzeganie prawa budowlanego, dowiadujemy
się z prasy, Taki jest efekt tego, że stronami
postępowania są jedynie inwestorzy oraz
urzędy ostrzeszowskie.
O swój interes inwestorzy zadbają sami,
a kto ma dbać o interes społeczny? Odpowiedź wszyscy znamy - powinni to być
przedstawiciele samorządu oraz organizacje
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5900 królików, czyli ilość nieprzekraczającą
40 DJP. W zakresie fermy królików nie mieliśmy wątpliwości, lecz wniosek dotyczy także
rejestracji fermy norek. Ponieważ inwestor
nie przedstawił nam decyzji dotyczących
warunków zabudowy, pozwolenia na budowę fermy norek - tej części wniosku nie
rozpatrzyliśmy. Wystosowałem zapytanie
do Głównego Lekarza Weterynarii, opisując
stan prawny i faktyczny, żeby wskazał, czy
w takiej sytuacji Powiatowy Lekarz Weterynarii ma obowiązek wpisać do rejestru
także fermę norek.
Jest zatem zarejestrowana ferma królików - tylko do 5900 sztuk. Rejestracja fermy
norek nie została rozpatrzona, bo są wątpliwości w tym względzie. Przypominam, że
jesteśmy na samym końcu realizacji tych
inwestycji i możliwości działania mamy
bardzo ograniczone.

Omawialiśmy ten problem ze starostą
oraz przedstawicielem nadzoru budowlanego - został sporządzony wniosek, który
przekazaliśmy do prokuratury.
***
Sprawa, jak widać, jest wciąż daleka
od tego, aby mieszkańcy Jesiony mogli
być usatysfakcjonowani lub choćby dostrzegli światełko w tym tunelu bezprawia,
gdzie każdy niby działa„zgodnie z prawem”.
A przecież to ludzie tam mieszkający, a nie
inwestorzy, powinni być najważniejszym
podmiotem przy podejmowaniu każdej
decyzji. Z wypowiedzi wynika, że sprawa
została przekazana prokuraturze, być może
trafi do sądu. Niezależnie od kolejnych wyroków i odwołań, nikt odpowiedzialny nie
powie dziś, że mieszkańcy Jesiony szybko
zostaną od norek uwolnieni. Nie wiadomo,
czy w ogóle…
K. Juszczak

fundamentalna i wynika z innych potrzeb
biologicznych tych zwierząt.
Panie Inspektorze - nie istnieje
w Polsce technologia, w której prowadzi
się w otwartych wiatach chów królików
na skalę przemysłową. Budowle w Jesionie
są tak skonstruowane, aby wewnątrz nich
następowała cyrkulacja powietrza (zimne
powietrze dostaje się niezabudowanymi
bokami, a wydostaje otwartą kalenicą).
Jest to bardzo ważne dla zwierząt futerkowych, bo stymuluje wzrost okrywy włosowej. Natomiast dla królików temperatura
w pomieszczeniach (zarówno dla stada
podstawowego, jak i tuczonej młodzieży)
powinna być stała, bez wahań dobowych
i sezonowych. Utrzymywanie stałych temperatur w królikarni wymaga stosowania
urządzeń grzewczych, ponieważ poniżej
10 stopni Celsjusza następuje radykalne
spowolnienie tempa przyrostu. Wysokie
i niekontrolowane temperatury z kolei
mogą przyczynić się do masowych upadków tych zwierząt. Ponieważ króliki należą
do zwierząt o ograniczonej termoregulacji,
nie pocą się, a nadmiar ciepła tracą poprzez
zwiększenie częstotliwości oddychania), to
w wysokiej temperaturze nie przyrastają,
a nawet chudną. Dlatego tez budynek dla
królików do przemysłowego chowu musi
posiadać sprawną wentylację grawitacyjną
i mechaniczną, izolację termiczną ścian oraz
prawidłową proporcję okien.
Istotną sprawą jest też ochrona królików przed szkodnikami, takimi jak szczury,
myszy, łasice czy tchórze, które często czynią

wiele szkód. Należy również pamiętać o zakładaniu moskitier w oknach w okresie miesięcy letnich, co zabezpiecza króliki przed
muchami czy komarami, przenoszącymi
wiele schorzeń, w tym jedno z najgroźniejszych - myksomatozę. Czy w otwartych wiatach można takie zabezpieczenia wykonać?
Czy wiaty, które wybudowano w Jesionie, w jakikolwiek sposób odpowiadają potrzebom przemysłowej hodowli królików?
Oczywiście, że nie. Przy czym łatwiej i taniej
byłoby taką fermę zbudować od nowa niż
tą obecną przerobić na potrzeby hodowli
królików. Świadczy to o tym, że inwestor,
planując inwestycję, z góry założył, że będzie
hodował norki. Nie wybudował on bowiem
uniwersalnych budynków inwentarskich,
które wyposażone w urządzenia mogą
służyć do hodowli różnych gatunków zwierząt w zależności od sytuacji na rynku, ale
specjalistyczne budowle do hodowli norek.
Powstaje pytanie, dlaczego inwestorowi
zatwierdzono projekt niezgodny z decyzją
na hodowlę królików wydaną przez burmistrza Ostrzeszowa?
I drugie, ważniejsze nawet pytanie - czy
wykształceni i doświadczeni urzędnicy Starostwa mogli się aż tak pomylić? To drugie
pytanie polecam szczególnie wyspecjalizowanym organom z terenu Powiatu. Może
kiedyś doczekamy się odpowiedzi...

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

Grzegorz Kawałek
Stowarzyszenie Ekologiczne Gniazdo

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

PAN ZBIGNIEW RADZI
•

Zapowiedzią z poprzedniego numeru „Czasu
Ostrzeszowskiego” rozpoczynamy informacje na temat
mulczowania. Trawa sama w sobie jest doskonaáym
nawozem. Przy regularnym koszeniu kosiarką rozdrabniającą VIKING, skoszoną trawĊ moĪemy zostawiü
na trawniku, poniewaĪ po rozáoĪeniu siĊ bĊdzie ona
Ĩródáem wartoĞciowych substancji odĪywczych. WaĪne:
skoszona trawa musi byü dobrze rozdrobniona i rozrzucona. Zawarty w trawie azot szybko ulega mineralizacji
i nadaje siĊ do ponownego wykorzystania przez roĞliny.
Na Uniwersytecie Nauk o Ziemi w Wien-Essling
wykonano na zlecenie ¿rmy VIKING dáugookresowe
badania. W ciągu czterech lat koszono standardową kosiarką trawnikową trawnik o poowierzchni 1000 m² i za kaĪdym razem
zabierano z trawnika skoszoną trawĊ;
trawnik byá mocno nawoĪony nawozem mineralnym. W tym samym czasie
obok uprawiano trawnik o takiej samej
ej
powierzchni przy zastosowaniu kosiarki
iarki
VIKING, rozdrabniającej skoszoną trawĊ
i po skoszeniu trawa pozostaáa na trawniku.
wniku.
WYNIK:
czysto• Staáa poprawa gĊstoĞci darni i soczystoĞci zieleni w ciągu 21-krotnego koszenia
szenia
w roku przez caáy okres wegetacji.
• Lepsza skutecznoĞü w porównaniu
niu z czterokrotnym nawoĪeniem porównywalnej
walnej powierzchni.

Zwracane substancje odĪywcze odpowiadają iloĞciowo, jak równieĪ we wzajemnych proporcjach,
dokáadnie optymalnemu zapotrzebowaniu.
Nie zanieczyszcza Ğrodowiska. Azot nie jest wymywany, poniewaĪ w skoszonej trawie wystĊpuje w postaci
związków organicznych. Substancje odĪywcze uwalniają
siĊ powoli, dáugotrwale i równomiernie. OszczĊdzamy
znaczne iloĞci nawozów - to chroni Ğrodowisko i nasze
portfele. Koszenie z rozdrabnianiem ogranicza ¿lcowane
siĊ trawnika, poniewaĪ trawa szybciej roĞnie. Dobrze
zaopatrzony w substancje odĪywcze trawnik bĊdzie
wolny od chwastów i mchu. Nie zmienia siĊ pierwotny
skáad gatunkowy. Na trawniku nawoĪonym nawozami
sztucznymi stwierdzono zmianĊ gatunkową po upáywie
czterech lat, co spowodowaáo szybsze powstawanie ¿lcu.
Kosiarka rozdrabniająca skoszoną trawĊ dziaáa
na zasadzie koszenia noĪami sierpowatymi. Cecha
szczególna: ĞciĊta traw
trawa przez specjalne prowadzenie
strumienia powietrza jest
je wielokrotnie rozdrabniana w
okolicy noĪa, przez co powstają bardzo maáe kawaáki
trawy. Skoszona trawa jjest dokáadnie rozrzucona i moĪe
pozostaü na powierz
powierzchni trawnika, gdzie áatwo siĊ
rozkáada i jako nawóz
nawó powraca ponownie do obiegu.
Kosiarki wielofu
wielofunkcyjne VIKING potra¿ą bardzo
wiele. Skoszona trawa i zebrane liĞcie tra¿ają do
podwieszonego kosza. Natomiast po zdjĊciu
podwieszoneg
kosza i zaáoĪeniu przysáony do mulczowania, wielokrotnie rozdrobniona
czow
trawa zostanie równomiernie roztraw
prowadzona na trawniku. Trawa
p
moĪe byü równieĪ wyrzucana
z tyáu kosiarki.

W przypadku pytaĔ lub wątpliwoĞci proszĊ o kontakt telelefoniczny: Przedborów 31, tel. 62 731-94-58;
62 730-60-54; 606 662 541 lub Ostrzeszów, ul. Brzozowa, tel. 62 586 09 68
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Dokończenie ze str. 1.
- To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją
postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów
i mieszkańców. Zawsze wiernych
strażackiemu hasłu: „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek” - mówił prezes
Czwordon, witając strażaków i gości.
Uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną służbę, wśród
nich zmarłych niedawno - Macieja Piecyka i Krzysztofa Zacharzewskiego.
Na cmentarz udała się delegacja, by
na grobach kolegów złożyć kwiaty
i zapalić znicze.
Wprowadzono sztandar, a troje
początkujących druhów złożyło ślubowanie. Ci, którzy w ubiegłym roku naj-

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ STRAŻAKÓW
częściej wyjeżdżali do pożaru, zostali
wyróżnieni dyplomami. Rekordzistą
w tym gronie był dh Sebastian Słomiany. Podziękowania przekazano
również kierowniczce muzeum M.
Rzepeckiej oraz druhom zaangażowanym w przygotowanie jubileuszowej wystawy.
Potem przyszedł czas na odznaczenia za wysługę lat. Uhonorowano
tych, co są strażakami 5 czy 10 lat, ale
również ochotników z 50-letnim stażem, jak dh Wacław Rygusiak. Zaś 40
lat służby minęło druhom Czesławowi
Górze i Józefowi Mądremu.
Jak na jubileusz przystało, nie obyło

się bez odznaczeń. To najwyższe „Złoty Znak Związku” otrzymał prezes ostrzeszowskiej OSP - dh Marek
Czwordon. Odznaczenie to można
traktować także jako uznanie dla
całej jednostki. Prezes Powiatowego
Związku OSP dh Janusz Bebłot wręczył ponadto złote, srebrne i brązowe
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Otrzymali je:
ZŁOTE MEDALE: Grzegorz Bednarek, Urszula Góra, Piotr Wojtasik.
SREBRNE MEDALE: Bogdan Pen-

SONDA

Natalia Rorat z córkami
Zosią i Hanią
pielęgniarka
Zarówno zawód strażaka, jak i policjanta
czy lekarza jest bardzo potrzebny - są to
instytucje państwowe, które muszą istnieć.
Straż najczęściej kojarzy nam się z pożarem, ale jak wiadomo nie tylko do pożarów wyjeżdżają strażacy. Zazwyczaj to
właśnie oni jako pierwsi docierają na miejsce wypadku, udzielają pierwszej pomocy.
Jestem pielęgniarką i spotkałam się z wieloma przypadkami, kiedy to właśnie strażacy uratowali komuś życie. Poza tym
przyjeżdżają, gdy trzeba ściągnąć kota
z drzewa, usunąć gniazdo os - niejeden
z nas nie poradziłby sobie bez ich interwencji. Jakiś czas temu moja siostra potrzebowała pomocy, a nie można było się dostać
do jej mieszkania - pierwszymi osobami,
które nam pomogły, byli właśnie strażacy.
Czym jeszcze zajmuje się straż pożarna?
Ochładza ludzi latem, pilnuje porządku na
rozmaitych festynach. Według mnie Ochotnicze Straże Pożarne trochę podupadły
- coraz mniej młodych ludzi chce zostać
strażakiem. Pochodzę z Mikstatu, ale tam
akurat straż działa bardzo prężnie, jednostka liczy wiele młodych osób.

toś, Roman Raczyński, Wiktor Reif,
Tomasz Zawadzki i Włodzimierz
Karasiński.
BRĄZOWE MEDALE: Katarzyna
Pietrzykowska-Sierocka, Anna Piecyk, Ryszard Kowalski, Bogdan
Pacholski, Jan Piątkowski, Bogdan Podstawa, Damian Wiśniewski
i Marek Bacik.
W okolicznościowym wystąpieniu
M. Czwordon sporo miejsca poświęcił historii i tradycjom ochotniczych

straży pożarnych, ich roli - także kulturotwórczej i sportowej (w kraju istnieje ponad 650 orkiestr strażackich,
300 zespołów artystycznych i 600
drużyn sportowych).
Przybliżył też historię ostrzeszowskiej jednostki, skupiając się na ostatnich 70 latach. Już dzień po wyzwoleniu, 22 stycznia 1945 r., zwołano
wiec, na którym wybrano zarząd miejski i pierwszego po wojnie komendanta OSP, którym został Józef Pisula.
W 1974 r. wybudowano nowy Dom
Strażaka - służący do dziś. W międzyczasie były kolejne jubileusze, sztandary i coraz nowocześniejszy sprzęt.
Nie brakowało też sukcesów w rywalizacji sportowo-pożarniczej. Swoje
wystąpienie prezes zakończył podziękowaniami oraz życzeniami wytrwałości w działaniach na rzecz ochotniczej
straży. Jubileuszowe życzenia składali
też inni uczestnicy spotkania.
Swoistym uzupełnieniem wystąpienia prezesa Czwordona była wypowiedź Jerzego Dembskiego, który
przypomniał, jak to w latach siedemdziesiątych XIX wieku doszło do
powołania w Ostrzeszowie, będącym
wówczas pod zaborem pruskim, strażackiej jednostki.
Mijają wieki i dziesięciolecia,
a ostrzeszowscy strażacy wciąż pełnią służbę, śpiesząc ludziom na
ratunek.
K. Juszczak

Rozm. A. Ławicka
Fot. A. Pisula

Strażacy

Tomasz Nieruchalski

Bogdan Kamiński

Zdzisława Nowak

Maria Mentel

uczeń

emeryt

opiekunka

emerytka

Bycie strażakiem to chyba jedna z najodpowiedzialniejszych i najniebezpieczniejszych profesji. Strażacy podczas
działań spotykają się z różnego rodzaju
sytuacjami, np. z ludzką tragedią, nawet
ze śmiercią. Strażak, wchodząc do płonącego budynku, nigdy nie wie, co go
czeka, czy np. za chwilę nie wybuchnie butla z gazem. Straż pożarna niemal
codziennie styka się z niebezpiecznymi
zadaniami - strażak musi być odważny.
Kiedyś czytałem, że w Polsce zawód
strażaka jest obdarzony bardzo dużym
zaufaniem społeczeństwa.
Trudno porównywać PSP i OSP. PSP
to zawodowi strażacy, po wieloletnich
szkoleniach, profesjonaliści. OSP to
ochotnicy, którzy zazwyczaj nie mają
odpowiedniego sprzętu, a w niektórych wioskach nawet pojazdu. Ale nie
wyobrażam sobie, by ich zupełnie nie
było, czasami to oni pierwsi są przy
zdarzeniach. OSP jest na pewno dużym
wsparciem dla strażaków zawodowych.
W mojej wiosce OSP działa bardzo prężnie - np. wiele razy wygrywali zawody
pożarnicze.

Przed laty jako pracownik Ligii
Przyjaciół Żołnierza należałem do tzw.
sekcji strażackiej. Byłem również jednym z druhów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Komorowie, a że mieszkałem bardzo blisko strażnicy, to zawsze
byłem gotowy do akcji. Miło wspominam tamte czasy - pamiętam te stare
pompy, którymi trzeba było się nieźle
„namachać”. Dziś odeszły już trochę
w zapomnienie. W Komorowie nadal
istnieje OSP, ale, jak wiadomo, działa
już na nowszych zasadach. Młodzi
ludzie są teraz zdolniejsi, a i bardziej
wyszkoleni. Jeden z moich kolegów
- Mieczysław Mądry - jest prezesem
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP. Uważam, że jest to
osoba godnie reprezentująca to stanowisko.
Bycie strażakiem to bardzo humanitarne i szlachetne zajęcie - pracę strażaków oceniam pozytywnie, chociaż,
jak mawiają, nigdy nie jest tak dobrze,
żeby nie mogło być lepiej.

Trzeba być odważnym, dzielnym i silnym, żeby w ogóle być strażakiem. To
bardzo odpowiedzialny i niebezpieczny
zawód. Owszem, miałam kiedyś do
czynienia ze strażą. Zauważyłam, że
u sąsiada się pali, a jego akurat nie było
w domu. Wezwałam straż, przyjechali
błyskawicznie. W gaszeniu udział brały
jednostki z Bukownicy, Doruchowa i z
Ostrzeszowa. Ta z Ostrzeszowa ugrzęzła
w błocie, potrzebna była wtedy pomoc
innego sąsiada, który przyjechał na
ratunek swoim ciągnikiem. Na szczęście
wszystko dobrze się skończyło, pożar
został szybko ugaszony.
W Przytocznicy również mamy swoją
Ochotniczą Straż Pożarną - panowie
działają bardzo prężnie. Taka straż jak
nasza też jest bardzo potrzebna. Można
powiedzieć, że strażacy są w dzisiejszych czasach od wszystkiego - nie
tylko od pożarów, ale i wypadków,
usuwania gniazd os, ściągania kotów
z drzew. Jednak wydaje mi się, że młodzi
ludzie coraz rzadziej garną się do pracy
w straży, a szkoda.

Pracę strażaków oceniam bardzo
pozytywnie - jak jest jakaś akcja, są
bardzo skuteczni. To bardzo potrzebny
zawód, uważam, że powinno być więcej strażaków zawodowych. Coraz
więcej słyszy się o pożarach i wypadkach. Wiadomo, że strażacy ochotnicy
nie zawsze mają czas na to, aby pędzić
do pożaru - mają swoją pracę, swoje
obowiązki. Nieraz zdarza się tak, że
nie mogą uczestniczyć w jakiejś akcji.
Młodzi z kolei coraz częściej opuszczają swoje miejscowości i wyjeżdżają
za pracą.
Kiedyś straż kojarzyła się tylko
z pożarami, dziś jest już zupełnie inaczej. Strażacy usuwają szkody po
wichurach, ratują powodzian, pomogą,
gdy kot wejdzie na drzewo, gdy ktoś
zatrzaśnie drzwi mieszkania… - jak
widać, są ludziom bardzo potrzebni.
Przed laty mój mąż należał do
Ochotniczej Straży Pożarnej, a więc
miałam strażaka w domu i dzięki temu
mogłam czuć się bezpiecznie.
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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.

Spojrzeü na starą fotogra¿Ċ (14)

UWAGA - KONKURS!

Zapraszamy do kolejnego konkursu. OgáosiliĞmy go przed tygodniem, ale
nadal czekamy na odpowiedzi, a pytamy o koĞcióá prezentowany na zdjĊciu.
PROSZĉ PODAû, POD JAKIM
WEZWANIEM JEST PRZEDSTAWIONY NA ZDJĉCIU DREWNIANY KOĝCIÓàEK I GDZIE ZNAJDUJE SIĉ
TO MIEJSCE?
Liczymy, Īe prócz odpowiedzi
na te pytania podzielą siĊ PaĔstwo
swoimi wspomnieniami i wiedzą na
temat prezentowanego koĞcioáa. Odpowiedzi prosimy przysyáaü na adres
redakcji: ul. Ğw. Mikoáaja 16; 63-500
Ostrzeszów lub poczta@czasostrzeszowski.pl - najlepiej z dopiskiem
„STARA FOTOGRAFIA”.
Nasze konkursowe zdjĊcie moĪna
teĪ obejrzeü na stronie internetowej
„Dzieje Ostrzeszowa”, do oglądania
której równieĪ zapraszamy.
PoniewaĪ rozpocząá siĊ maj, miesiąc pierwszych komunii Ğw., czekamy
na stare zdjĊcia komunijne. KaĪdy z nas
posiada takie w swoich albumach i raz
na kilka lat warto do nich wróciü i pokazaü komunijną fotogra¿Ċ na forum
publicznym.
ZachĊcamy i zapraszamy.
red.
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Sobota - 14 V, godz.19.00
Niedziela - 15 V, godz.19.00
Wtorek - 17 V, godz.19.00
ĝroda - 18 V, godz.19.00

Ratchet i Clank 3D
KsiĊga dĪungli 3D
USA, przygodowy, 106 minut
Wtorek - 10 V, godz.16.00
ĝroda - 11 V, godz.17.00 (2D)
Czwartek - 12 V, godz.16.00

Wszystko gra
Polska, musical, 90 minut
Wtorek - 10 V, godz.18.00 i 19.45
ĝroda - 11 V, godz.19.15
Czwartek - 12 V, godz.18.00 i 19.45
Piątek - 13 V, godz.19.00

USA, animacja, przygodowy, 94 minuty
Piątek - 13 V, godz.17.00 (2D)
Sobota - 14 V, godz.17.00
Niedziela - 15 V, godz.17.00
Wtorek - 17 V, godz.17.00
ĝroda - 18 V, godz.17.00 (2D)
Bilety: ulg. 13zá (3D - 18zá), norm. 16zá
(3D - 20zá); wtorek - 12zá (3D - 16zá)
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

ODBIÓR ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Od 16 maja do 2 czerwca, od godziny 7.00 na terenie miasta i gminy
Ostrzeszów odbĊdzie siĊ bezpáatny
odbiór odpadów wielkogabarytowych
od wszystkich wáaĞcicieli prywatnych posesji.
NajwczeĞniej odbierane bĊdą odpady w sektorze nr 1 i nr 2. Kolejne
terminy i sektory podamy za tydzieĔ.
SEKTOR NR 1 – poniedziaãek
- 16.05.2016 r.
Ulice: 1 Maja, Armii Krajowej,
pl. Borek (od strony ul. Garncarskiej
i Chmielnej), Buczka, Chmielna, DaszyĔskiego (od pl. Borek do ul. KoĞciuszki), Farna, Findera, Garncarska,
Gorgolewskiego, Gwardii Ludowej, Kaliska, pl. Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Kolbego, Kolejowa (od Rynku
do ronda), J. Krasickiego, Krótka, M.
Kurzawskiej „Anki”, àaziebna, Niezáomnych, Norweska, Mickiewicza, OkrĊĪna, os. Zamkowe, Piekary, Pocztowa
(od ul. Armii Krajowej do Kolejowej),
Poprzeczna, Powst. Wlkp. (od ronda
do Rynku), Przesmyk, Rynek, Sawickiej, Sienkiewicza, pl. Sienkiewicza,

Rada Soáecka
wsi GodziĊtowy
zaprasza na

MAJÓWKĉ
28 maja (sobota)
początek imprezy godz. 19.00,
miejsce: Dom Ludowy
- GodziĊtowy

páatnoĞü - 110 zá/para
GWARANTUJEMY
DOBRĄ ZABAWĉ!
Do taĔca przygrywaü bĊdzie
zespóá DIODA.
Zapisy - tel. 692 493 671
lub 731-53-64

Sienna, Sikorskiego (od Rynku do ul.
KoĞciuszki), Stawek, Strumykowa, Targowa, Wąska, Wiosny Ludów, Wáoska,
Zamkowa.
SEKTOR NR 2 – wtorek 17.05.2016r.
Ulice: 21 Stycznia, al. Wojska Polskiego (od Piastowskiej do KoĞciuszki),
al. WolnoĞci, BaczyĔskiego, Berlinga,
Borek (od Piastowskiej i al. WolnoĞci),
Duboisa, Gomuáki, Grunwaldzka, Harcerska, Jana Pawáa II, Anny Jagiellonki,
Aleksandra JagielloĔczyka, Kazimierza
JagielloĔczyka, Wáadysáawa Jagieááy,
KamiĔskiego, Kowalskiego, Królowej
Bony, Królowej Jadwigi, KulczyĔskiego,
MaliĔskiego, Maákowskich, Marciniaka,
Jana Olbrachta, Olgierda, Piaskowa,
Piastowska (od al. Wojska Polskiego do
pl. Borek), Radziwiááówny, Rapackiego,
SerbeĔskiego, Skautów, Sobierajskiego, Stawowa, Szarych Szeregów, Ğw.
Mikoáaja (od àąkowej do Kolejowej),
Wáadysáawa WarneĔczyka, Zawadzkiego, Zawiszy Czarnego, Zielona,
Zubrzyckiego, Zuchów, Związku MáodzieĪy Polskiej, Związku Walki Máodych,
Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego.

ZAPRASZAMY NA
NABOĩEēSTWO MAJOWE
OdbĊdzie siĊ ono w czwartek,
12 maja o godz. 18.00 pod ¿gurą
Najsáodszego Serca Marii w Ostrzeszowie (ul. KoĞciuszki)
Szczególną ku temu okazją jest
przypadająca w tym roku 70. rocznica postawienia tej ¿gury.
Stowarzyszenie KatolickoSportowe „SzczĊĞcie”
***

Dla osób przyjezdnych zbiórka
przed koĞcioáem Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, skąd o godz.
17.50 nastąpi wyjazd rowerami na
miejsce modlitwy.

Zapraszamy do Muzeum
w piątek - 13 maja 2016r.,
o godz. 19.00

POWIATOWY
KONKURS
HISTORYCZNY
„Dzieje Polski i rozwój
chrzeĞcijaĔstwa
966-2016”
Konkurs odbĊdzie siĊ
30 maja 2016r.

ZAPRASZAMY
uczniów szkóá gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych powiatu
ostrzeszowskiego do wziĊcia
udziaáu w teĞcie historycznym
z okazji 1050 rocznicy CHRZTU
POLSKI
WiĊcej informacji wraz z regulaminem oraz kartą zgáoszeĔ na
stronie:
www.powiatostrzeszowski.pl
Zgáoszenia uczestników
do 16 maja 2016r.

Firma eSmoking Liquids sp. z o.o sp. k.
jeden z najwiĊkszych i najnowoczeĞniejszych zakáadów w Europie
produkujących páyny nikotynowe do e-papierosów:

poszukuje osoby na stanowisko:

Laborant (M/K)
Miejsce pracy: Ostrzeszów/Rojów

WYKàAD UTW ZAPROSZENIE
Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza wszystkich swoich sáuchaczy na wykáad pt. „Nie starzeje
siĊ ten, kto nie ma na to czasu” - 13
maja, godz. 17.00.
JednoczeĞnie informujemy, Īe
uroczyste zakoĔczenie roku akademickiego 2015/2016 odbĊdzie siĊ
29 czerwca 2016 r.
Zapisy i wpáaty na tĊ uroczystoĞü przyjmujemy do 20 maja.
Prezes UTW
Maágorzata Staniszewska

PRANIE
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
Atrakcyjne ceny!
tel. 667 158 111

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opis stanowiska:
Pobieranie prób do kontroli jakoĞci i ich ewidencjonowanie,
DbaáoĞü o dokumentacjĊ laboratoryjną, tworzenie raportów,
Zamawianie materiaáów niezbĊdnych do pracy laboratorium,
Wykonywanie prostych prac laboratoryjnych,
Wykonywanie prostych pomiarów ¿zykochemicznych,
Wymagania:
Wyksztaácenie wyĪsze chemiczne lub kierunki pokrewne,
ZnajomoĞü programów Excel i Word,
Mile widziana doĞwiadczenie w systemie ERP SAP,
GotowoĞü do pracy w systemie zmianowym,
Dobra organizacja pracy, umiejĊtnoĞü pracy w zespole, sumiennoĞü
i dokáadnoĞü w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowĊ o pracĊ,
Stabilną pracĊ w dynamicznie rozwijającej siĊ ¿rmie,
Atrakcyjny pakiet socjalny,
Dobre warunki pracy.

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym), naleĪy przesyáaü
pod adres: rekrutacja@esmokingliquids.com z dopiskiem w tytule e-mail
"laborant" oraz dopisaü nastĊpującą klauzulĊ: "WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbĊdnych
do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Termin nadsyáania aplikacji mija dnia 20.05.2016 r.
Uprzejmie informujemy, iĪ zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
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JAK SIĉ ROKITA ZAWIÓDà NA GRABOWIE
Inscenizacja z okazji nadania praw miejskich

herbem miasta bĊdzie ptak, który
dzieci karmi wáasną krwią…
W scenariuszu spektaklu,
oprócz historii opisanej w legendzie, wykorzystano historiĊ dwustuletnigo dĊbu, który zostaá raĪony
piorunem 8 lipca 2014r., a nastĊpnie przez wáadze miasta zakonserwowany. WyrzeĨbiono na nim
symbole szeĞüsetletniej historii naszego miasta oraz najwaĪniejsze
w niej postaci.
TĊ wiedzĊ dzieci przekazaáy
widzom, którzy táumnie przybyli na
przedstawienie w trzeciomajowy
wieczór. Byli to przede wszystkim

uczniowie, rodzice, mieszkaĔcy oraz
wáadze miasteczka i powiatu. Przybyli równieĪ goĞcie spoza gminy,
m.in. poseá. Piotr Kaleta oraz starosta Lech Janicki.
Przypominamy, Īe legenda, która
wyjaĞnia powstanie godáa miasta,
staáa siĊ równieĪ inspiracją dla spoáecznoĞci szkoáy, aby patronem byáa
organizacja UNICEF, broniąca praw
dzieci na caáym Ğwiecie.
Serdecznie dziĊkujemy Rodzicom naszych uczniów, wáadzom
miasta oraz przyjacioáom szkoáy za

pomoc, przyjaĨĔ i wsparcie podczas
przygotowania inscenizacji.
tekst: www.sp.grabow.szkolnastrona.pl
fot. A. Pisula
Po spektaklu dzieci zaprezentowaáy wiersze o Grabowie, które napisaáy
z okazji obchodów jubileuszu 600-lecia
miasta. NiĪej prezentujemy wierszyk
Rajana Treski z kl. IId (I miejsce).
Warto takĪe dodaü, Īe tej barwnej
i starannie przygotowanej inscenizacji
towarzyszyáa wystawa prac ze szkolnych
konkursów plastycznych, poetyckich oraz
wystawa fotogra¿czna.
AP.

W Grabowie, Krakowie…
W naszym Grabowie piċknie i cudnie jest
trochċ jak w Krakowie.
Choý Prosna, nie Wisâa, tu pâynie,
uroczo jest w tej naszej krainie.
Tyle īe powietrze czystsze i ğwieīe
moīna ğmiaâo pojeĩdziý na rowerze.
Podziwiaý lasy, doliny i pastwiska
nie smoka, lecz bobra spotkaý moīna z bliska.
Wieīċ MariackĆ trochċ klasztor przypomina,
jak wejdziesz na jej szczyt, to zrzednie ci mina.
Tutaj teī mieszkam, uczċ siċ i marzċ,
īe na Jagiellonkċ pójdċ niebawem.
Tymczasem UNICEFU skrzydâa nade mnĆ czuwajĆ
i cennĆ wiedzċ we mnie wtâaczajĆ.
To niesamowite, ale to juī 600 lat temu
Jagieââo przywilej daâ miastu memu.
W podobnym czasie w Krakowie
w uniwersytet tchnĆâ īycie nowe.
Tak naprawdċ to wcale niewaīne,
czy w Grabowie, czy w Krakowie,
waīne jest to, co masz w gâowie!
I miejsce, Rajan Treska, kl. IId

WĞród áąk i rozlewisk Prosny, na obszernym wzgórzu, pod
osáoną potĊĪnych grabów trwaáa przez wieki
rybacka wioska. Nie
byáo tu wtedy traktu,
którĊdy póĨniej i królowie przejeĪdĪali, wiĊc
o wiosce tej niewiele
kto w Ğwiecie wiedziaá.
Przezywano ją czasem
Grabową lub Grabowem od onych drzew,
rzadko gdzie indziej
spotykanych, co upodobaáy sobie to miejsce.
Ludzie o duszy wcale
nieubogiej tu na uboczu
Īyli spokojnie, choü nogi
mieli bose i zgrzebne
odzienie. Dwa razy do
roku ksiąĪĊcą daninĊ
odstawiali uczciwie
Kaliszowi w rybach i Īyli spokojnie
z tego, co dawaáa rzeka…

MS TRANS

Niestety, spokojne i uczciwe Īycie
grabowian przerwane zostaáo przez
dotkliwą suszĊ. Byáa ona sprawką
Rokity, który nudziá siĊ w tych okolicach. Z próby tej zwyciĊsko wyszli
nasi przodkowie! Za zdecydowaną
i nieugiĊtą miáoĞü do Boga i ojczystej
ziemi, miáoĞü do przyrody, a przede
wszystkim miáoĞü do wáasnych dzieci - zostali nagrodzeni! Król Wáadysáaw Jagieááo - poruszony heroiczną
postawą grabowian - nadaá osadzie
prawa miejskie i zadecydowaá, Īe

Drobnicowy transport ekspresowy

•

•
•
•

wypoēyczalnia busów
osobowych, towarowych
rezerwacja przepraw
promowych
odprawy celne
przewóz osób

tel. 723 376 246

¾ KAMIEĘ (do oczyszczalni,
ogrodu, drogowy)

¾
¾
¾
¾
¾

WČGIEL
CEMENT
PIASEK įWIR
ZIEMIA OGRODOWA
USâUGI
TRANSPORTOWE
P.H.U. Daniel Kosmala
Kaliszkowice Kaliskie 153
63-510 Mikstat

www.mstrans.83.eu

tel. 607 983 292

Major Group Lider Regionalnego Rynku Ochrony oraz Zabezpieczeþ Technicznych
Po podpisaniu umowy na ochronõ obiektu

- SYSTEMY ALARMOWE

OD 1Zâ

Oferujemy równieĪ zestaw
monitoringu - 4 kamery +
rejestrator oraz okablowanie

juĪ od 550zá
Major Group
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 2,
tel. 531 009 042; 509 113 780, e-mail: majorostrzeszow@wp.pl
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kiem kolportera

Defilada wozów bojowych

Wygrać 60 milionów!!!

Na świętego Floriana, 4 maja, strażacy, jak co roku, zaakcentowali obchody swojego
święta przejazdem wozów bojowych ulicami Ostrzeszowa. Było głośno i efektownie.

Wehikuł czasu w Palatach?

W sobotę graczy ogarnęła „gorączka złota”, bo oto w ciągu kilku tygodni kumulacja
w LOTTO osiągnęła niespotykane w historii tej gry rozmiary - 60 milionów złotych! O ponad
milion więcej niż wynoszą planowane na ten rok dochody powiatu ostrzeszowskiego
- 58.840.565 zł razem z dotacją i subwencją oświatową. Taka suma działa na wyobraźnię i rozbudza marzenia o fortunie, za którą można by… wiele planów zrealizować i sporo
„drobiazgów” kupić. Nic dziwnego, że w kolejkach do kolektur ustawiały się osoby, które
dotąd nigdy nie skalały się hazardem. Wieczorem czar prysł - bank został rozbity, a wygraną
podzieliło między siebie troje szczęściarzy, niestety, żaden z naszego powiatu. Ci, którym
się nie udało, mogą pocieszyć się tym, że wygrane po 19.268.238 zł plasują całą zwycięską trójkę dopiero na 20. miejscu pod względem wysokości wygranych w historii LOTTO.

Siłownia
Ten pojazd wygląda trochę jak wehikuł czasu - maszyna rodem z filmu „Powrót do przyszłości”. Jakby tego było mało, na przedzie widać nazwę „Wicher”. Konstrukcja iście kuriozalna, jednak jej przeznaczenie jest trochę bardziej banalne - za pomocą tego urządzenia
zostały pomalowane linie biegnące przez środek drogi.

Kiedy wystawa skradzionych aniołków?

W Godziętowach przy drodze powstaje siłownia zewnętrzna. Pomysł dobry, ćwiczeń nigdy
za wiele i to w każdym wieku.

Kradzieże na cmentarzu to wciąż problem i to problem wstydliwy. Kiedyś
na takich złodziei mówiło się „hiena cmentarna”, a delikwentowi nikt już nie
podałby ręki. Dziś honor staniał, a tolerancja wobec złodziei sprawia, że zabrać
z grobu kwiatki nie wstydzi się nawet „dama z towarzystwa”. Osobom, których groby raz po raz zostają pozbawione krzyżyków, aniołków, zniczy i kwietnych bukietów pozostaje odezwa do złodzieja, jak ta, zamieszczona w ubiegłym tygodniu w gablocie przed wejściem na ostrzeszowski cmentarz.

Strażacy kwestowali

Na zakazie

To już tradycja, że w niedzielę po św. Florianie ostrzeszowscy strażacy kwestują. Uzbierane pieniądze na pewno
zostaną dobrze wykorzystane na zakup nowego sprzętu.

Miejsce, gdzie zgromadzono te śmieci jest trochę nieszczęśliwe - jedno z drugim po prostu się gryzie. Prawdopodobnie są to nieczystości zebrane podczas Dnia Ziemi.
Czekają na wywózkę w lesie w okolicy ronda Ostrzeszowskiego w kierunku Czarnegolasu.

PABLO
Prężnie rozwijająca się firmą w branży budowlanej,
specjalizująca się w kompleksowej realizacji inwestycji
poszukuje kandydata na stanowisko:

kierownik budowy/majster

Miejsce pracy:
powiat wieruszowski, ostrzeszowski, kępiński, oleśnicki

Opis stanowiska:
• nadzór, kontrola jakości i terminowości realizacji inwestycji,
• przygotowanie i prowadzenie budowy,
• organizacja pracy podległych pracowników i podwykonawców.

Wymagania:
•
•
•
•

wykształcenie wyższe lub średnie
doświadczenie 3 lata
prawo jazdy kat. B
znajomość procesu prac budowlanych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO
P.P.H.U. „PABLO” s. c.
98-400 Wieruszów, Teklinów 148
tel. 606 814 943, 608 063 148
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CLEO NA OSTRZESZOWSKIEJ MAJÓWCE

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W MIKSTACIE
W przypadające we wtorek Święto
Konstytucji 3 Maja mieszkańcy miasta
i gminy, samorządowcy, strażacy-ochotnicy i harcerze złożyli kwiaty pod pomnikiem na Rynku w Mikstacie.
Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęła uroczysta msza
święta w intencji ojczyzny, którą w kościele

pw. św. Trójcy w Mikstacie koncelebrowali ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. kan.
Grzegorz Klapa. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na Rynek, gdzie pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Henryk
Zieliński nawiązał do historycznej doniosłości pierwszej polskiej konstytucji, która

regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
- „Witaj Majowa Jutrzenko, Świeć Naszej
Polskiej Krainie”! Słowa tej popularnej pieśni dawały nadzieję na lepszą przyszłość
wielu pokoleniom Polaków. Pamięć o Konstytucji 3 maja sprawia, że Polacy potrafią
rozsądnie pokierować swoimi losami w naj-

trudniejszych nawet warunkach, w czasach
zaborów, wojennych zawieruch i w czasach obecnych. Uchwalenie w roku 1791
polskiej konstytucji było bezprecedensowym historycznym wydarzeniem nie tylko
dla pierwszej Rzeczypospolitej - lecz również dla całej Europy. I co ważne, nasi mikstaccy przodkowie mieli swój udział w pro-

cesie jej tworzenia oraz popularyzacji. Stąd
bowiem wyruszył do Warszawy Józef Pasikowski, prezydent Mikstatu, wraz z Karolem Kloneckim, sekretarzem miejskim. Tam
wzięli udział w tak zwanej „Czarnej procesji”, która u króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego manifestowała potrzebę
wolności dla miast królewskich. Przyjęta
ustawa stała się później częścią konstytucji majowej. A nasz rodak ks. Łukasz Marszałkowski w swoich wierszach wychwalał walory konstytucji. Ba, własnoręcznie ją przepisywał, by spopularyzować ją
wśród mieszkańców. Dziś spoczywa snem
wiecznym pochowany w ukochanym przez
siebie kościele św. Rocha - przypomniał
burmistrz.
Z okazji przypadającego w dniu 2 maja
Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej mikstaccy harcerze i zuchy z I Szczepu ZHP im.
Powstańców Wielkopolskich rozdali ponad
1000 naklejek z miniaturką biało-czerwonej flagi.
W godzinach popołudniowych w mikstackim parku odbyła się świąteczna
majówka z zabawą taneczną, zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie.
PK
Fot. Jacek Sikora

Katarzyna Wypchło z Rojowa Grabów - uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja
w Must Be The Music
Uroczyste obchody 225.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły
się od złożenia kwiatów
przez władze samorządowe
i powiatowe pod pomnikiem
papieża Polaka.
O godz. 17:00 w kościele
poklasztornym w Grabowie ks. proboszcz Ryszard
Ryniec odprawił uroczystą mszę świętą w intencji
Ojczyzny z udziałem władz
samorządowych, powiatowych, mieszkańców i pocztów sztandarowych z miasta i gminy.

QUO VADIS, POLONIA?

Witaj maj! Trzeci maj! U Polaków błogi raj…

www.grabownadprosna.com.pl

Święto 3 Maja w gminie Doruchów

Źródło: Facebook

Urodziła się w Bieszczadach, część
swojego dzieciństwa spędziła w Rojowie, a obecnie mieszka we Wrocławiu
- Katarzyna Wypchło, bo o niej właśnie mowa, zakwalifikowała się do półfinału muzycznego programu Must Be
The Music - Tylko Muzyka, który co
niedzielę możemy śledzić na antenie
Polsatu.
Nie jest to pierwsze wystąpienie Kasi
(czyli Yuuki) w telewizji - można było
oglądać ją już w trzeciej edycji popularnego programu X-Factor.
Jak mówi w jednym z wywiadów
- Yuuki to nazwa, która odzwierciedla odważne wychodzenie naprzeciw
ogólnie ustalonemu porządkowi (Yuuki
- „odwaga” z japońskiego) oraz życie
w zgodzie ze sobą.
W Must Be The Music Kasia zaprezentowała autorską muzykę, która jest
kompilacją elektroniki, transowego
groove’u brzmień synthpopowych
i natury. Co prawda dziewczynie nie

udało się wejść do finału - tak zdecydowali widzowie, jednak poprzez program zyskała wielu fanów.
Najnowszy utwór wokalistki można
zobaczyć na Youtube. To właśnie dzięki
piosence pt. „Rosnę” wygrała casting
i dostała się do muzycznego show.
Jeden z dziennikarzy Mateusz
Grzeszczuk, w swym wywiadzie na
www.uwolnijmuzykę.pl, zapytał, jak to
się stało, że Kasia zaczęła śpiewać.
- Moje wczesne dzieciństwo przeżyliśmy w Bieszczadach totalnie dziko i bez
prądu. Tata śpiewał mi, bądź opowiadał
ciekawe historie do snu przy akompaniamencie gitary. Tak zaszczepił pierwsze dźwięki. A gdy dotarła do nas cywilizacja, to muzyka z winyli rozbrzmiewała w całym domu, a ja wraz z nią.
Od tamtej pory wiedziałam, co będę
robić. Pomalutku. Po swojemu - odpowiedziała.
A. Ł.

Tegoroczne obchody Święta 3 Maja
w gminie Doruchów rozpoczęły się 29
kwietnia akademią okolicznościową
w Gminnym Ośrodku Kultury w Doru-

chowie. Historię uchwalenia Konstytucji
3 maja przybliżyli publiczności uczniowie
Szkoły Podstawowej w Doruchowie pod
przewodnictwem pani Beaty Płachty.

3 maja w kościele parafialnym w Doruchowie odprawiona została msza święta
w intencji Ojczyzny.
www.doruchow.pl

W żadnym innym dniu roku nie są tak z sobą splecione dwa
wielkie święta: Święto państwowe - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz święto kościelne - Matki Bożej, Królowej Polski.
Od lat mieszkańcy Ostrzeszowa udają się w tym dniu pod figurę
Matki Boskiej, by tam, w centrum miasta, oddać cześć Maryi
i złożyć hołd Ojczyźnie. W tym roku była ku temu szczególna okazja - mija 70 lat od ufundowania tej figury przez mieszkańców
Ostrzeszowa. Z tej też przyczyny miejsce to zostało odnowione,
schody i dróżkę prowadzącą do figury wybrukowano granitową
kostką. W tym upiększonym miejscu, w obecności licznie tym
razem przybyłych ostrzeszowian, w asyście delegacji i pocztów
sztandarowych, odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Pod nieobecność gospodarza tego miejsca, ks. prałata, koncelebrze przewodniczył wikary parafii farnej - ks. Marcin
Humeniuk. W żarliwych słowach odniósł się w kazaniu do sytuacji naszej Ojczyzny, widząc w Królowej Polski dla niej ratunek,
obronę i drogę oraz Matkę dla każdego Polaka i każdej Polki.
- Jesteśmy najpierw chrześcijanami, później Polakami,
a dopiero na końcu Europejczykami - mówił. - Kiedy była łamana
ewangelia i kiedy krzywdzono człowieka niewinnego, Kościół
za Prymasem Tysiąclecia zawsze wołał: „Non posumus!” - nie
możemy na to pozwolić. I dzisiaj, kiedy Polska wstaje z kolan, niektórym to się nie podoba. I dzisiaj nie brakuje zdrajców Ojczyzny,
którzy tak chętnie oddają pokłon „złotemu cielcowi” na Zachodzie, którzy nie wiedzą, co to Bóg - Honor - Ojczyzna. Którzy
potrafią sprzedać swoją Ojczyznę „za miskę soczewicy”, będąc
na usługach innych.
(…) Jakże trzeba nam dzisiaj o naszą Polskę zawalczyć, aby
żyło się w niej dobrze, aby można było bezpiecznie patrzeć
w przyszłość, aby Polska była Polską, a Polak - Polakiem. (…)
I może warto postawić sobie pytanie - Quo vadis, Polonia? -

Dokąd idziesz, Polsko? Wołamy - państwo prawa,
a wielu dotyka bezprawie w majestacie prawa.
Mówimy - Ojczyzna dobro wspólne, a patrzymy na
własny interes i własną korzyść…
*
Mocno zabrzmiały słowa wypowiedziane przez
młodego kapłana. Zapewne trafiły do wielu serc,
o czym świadczyły brawa po skończonym kazaniu, co w Ostrzeszowie zdarza się nieczęsto. Zapamiętajmy wymowę tych słów, lecz nie starajmy się
szukać dla nich adresatów, przyjmijmy, że są one
dla każdego z nas. Tylko wówczas można budować
sprawiedliwą i godną przyszłość Ojczyzny.
K. Juszczak

Z okazji Święta 3 Maja Ostrzeszowskie Centrum Kultury przygotowało festyn
z atrakcjami. Za murami baszty królowała
piosenka, lecz muzyki instrumentalnej
i tańca również nie zabrakło, zaś zwieńczenie majówki stanowił występ Cleo
i Donatana.
Nie zapomniano też o najmłodszych, to
z myślą o nich w parku Jana Pawła II przygotowano stoiska ze słodyczami, dmuchane zamki i powietrzno-wodne atrakcje, zaś z Klaulandii przyjechała gromadka
klaunów i zaprezentowała zręcznościowe
sztuczki, zapraszając maluchy do wspólnej zabawy.
A dorośli, na dobry początek, mogli
posłuchać (i pośpiewać) piosenek biesiadnych. Sporo takich pogodnych,
odrobinę frywolnych utworów znalazło
się w repertuarze „Rogaszan”, „V Biesiady” czy „Jubilatów”. Całkiem inne piosenki królowały na scenie, gdy pojawił
się tam chór „JOY”, obdarowując słuchaczy bukietem polskich przebojów.
Z powodzeniem zaprezentowali się też
tancerze - zarówno występ dziewczynek
z klubu tańca „Madar”, jak i młodzieży

z „Dance Academy Ostrów” spotkał się
z żywiołową reakcji publiczności. Prawdziwą ucztą dla uszu był popis Miejskiej
Orkiestry Dętej, która zagrała, jak zwykle
z maestrią, największe światowe hity. Całkiem inną muzykę - hip-hop z domieszką
reggae, zaprezentował duet „Paxon”. Było
głośno, bo wołanie muzyków: zróbcie
hałas! - nie pozostało bez echa.
Wreszcie na scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru CLEO. Nie przyjechała sama, towarzyszyły jej dwie tańczące Słowianki oraz… Donatan (choć
wielu w to powątpiewało). W tej sytuacji
nie mogło obyć się bez ich eurowizyjnego
przeboju „My, Słowianie”. Nie zabrakło też
innych utworów, jak choćby „Brać”, „Nie
lubimy robić” lub „Zabiorę nas”. Temperaturę koncertu nieco chłodził deszczyk,
który raz po raz rosił publiczność, a z
parasolem w ręku o gromkie brawa trochę
trudno. W sumie jednak udany występ, jak
zresztą i cała majówka.
Można uznać, że sezon imprez plenerowych rozpoczęto z powodzeniem.
K. Juszczak

Rowerowa wycieczka na
cześć konstytucji

Zbigniew Kajser z kolegą
Zdzisławem Kempą.

Święto Konstytucji 3 Maja uczciliśmy kolarskim przejazdem przez naszą
Małą Ojczyznę (Ostrzeszów - Królewskie
- Rogaszyce - Mostki - Ignaców - Jawor Kobyla Góra - Myślniew - Szklarka Myślniewska - Szklarka Przygodzicka - Antoniewo - Bledzianów - Niedźwiedź - Kor-

pysy - Siedlików, Potaśnia - Ostrzeszów).
Z. Kajser
Dziękuję Henrykowi Gagatkowi za zrobione w locie i całkiem niespodziewane
zdjęcie z tej eskapady (Ostrzeszów ul.
Leśna).
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T R O C H Ę
„Pluszowy miĞ”, „Podwórkowe rozmowy”, „Maszeruje wiosna”, „Kolorowe
kredki, „Mama wie wszystko” te i inne
dzieciĊce piosenki moĪna byáo usáyszeü
w sobotnie popoáudnie, 16 kwietnia,
podczas trzeciej gminnej edycji Przeglądu Piosenki Przedszkolnej.
Na scenie odnowionej sali widowiskowej Centrum Kultury w Grabowie
swoje zdolnoĞci wokalne oraz piĊkne i pomysáowe stroje prezentowaáo
35 przedszkolaków.
Nasi mali artyĞci reprezentowali:
Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek i Niepubliczne Przedszkole
„Kolorowe Drzewo” w Grabowie, oddziaáy przedszkolne SP w Grabowie,
Publiczny Punkt Przedszkolny przy
SP w Bobrownikach, Przedszkole i SP
w Bukownicy oraz SP w Marszaákach.
Byáo niezwykle kolorowo i wesoáo.
Maáym wykonawcom GRATULUJEMY,
a rodzicom, nauczycielom i wychowawcom DZIĉKUJEMY.

C Z A S U

D L A
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III PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną

XV OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

16 kwietnia w Zespole Szkóá nr 2
odbyáa siĊ XV Olimpiada Sportowa

Z

N

A

Przedszkolaków, zorganizowana przez
Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie.

J

D

ĭ

W imprezie
sportowej uczestniczyáo i kibicowaáo
przedszkolakom
wielu goĞci. Z przyjemnoĞcią witaliĞmy
p. Zo¿Ċ Witkowską,
burmistrza Ostrzeszowa, starostĊ
sekretarza UMiG
oraz rodziców dzieci biorących udziaá
w Olimpiadzie.
W zawodach
uczestniczyáy cztery
druĪyny, reprezentujące przedszkola
z miasta i gminy
Ostrzeszów: Przedszkole nr 6,
Przedszkole nr 1,
Przedszkole z Rogaszyc i oczywiĞcie
organizatorzy spotkania.
ImprezĊ sportową rozpocząá olimpijski przemarsz,
nastĊpne we wspaniaáym rytmicznym
taĔcu czirliderek zaprezentowaáy siĊ
dziewczynki z grupy „Pszczóáek”, przygotowane przez p. WiesáawĊ Korczak
oraz p. KarolinĊ Idczak. UroczystoĞci
towarzyszyáo równieĪ wiele symboli

igrzysk, m.in. zostaá zapalony znicz, by
podkreĞliü olimpijskie ideaáy.
Zawody rozpoczĊáy siĊ od biegu
slalomem miĊdzy pachoákami z niesieniem w dáoni áyĪki z piáeczką. Ta konkurencja rozentuzjazmowaáa zarówno
zawodników, jak i kibiców. Potem byáy
strzaáy do bramki, konkurencja „odrzuü, chwyü piákĊ”, wyĞcig piáek oraz tor

zwinnoĞciowy. Na koniec zostaáa zorganizowana dodatkowa konkurencja,
w której udziaá braáy panie nauczycielki
PoniewaĪ kaĪda z druĪyn dzielnie
walczyáa, a dzieci byáy w peáni zaangaĪowane w sportową rywalizacjĊ, wszystkich ogáoszono zwyciĊzcami. DruĪyny
otrzymaáy jednakowe puchary, medale,
dyplomy oraz ogromne gratulacje.

SPOTKANIE Z LEGENDĄ
W minionym tygodniu dzieci z oddziaáu przedszkolnego
Szkoáy Podstawowej w Siedlikowie przeniosáy siĊ w magiczną
krainĊ legend. Czytelnicza podróĪ po odlegáych, a czĊsto
nawet magicznych, krainach przysporzyáa maluchom sporo
radoĞci. Za sprawą wychowawczyni grupy - pani Marysi
ChróĞcik - nasi milusiĔscy oprócz umiejĊtnoĞci uwaĪnego
sáuchania üwiczyli takĪe swoją pamiĊü, koordynacjĊ ruchową
oraz zdolnoĞci plastyczne. Po kaĪdym wysáuchanym tekĞcie
dzieci wykonywaáy zadania pobudzające ich aktywnoĞü. Raz
byá to teatrzyk kukieákowy, innym razem zabawy boisko-

ZnajdĨ 20 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku
dolnym zaznacz kóáeczkiem miejsca, w których znalazáeĞ róĪnice,
wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na
rozwiązania czekamy do 20 maja
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr. 16., nagrodĊ otrzymuje Hubert Tokarski z Bledzianowa. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
Przypominamy, Īe co miesiąc, spoĞród kartek
z rozwiązaniami, losujemy zestaw klocków LEGO.
Czeka teĪ na Was nagroda roku. Zapraszamy do
udziaáu w naszych zabawach.

we. Tematem przewodnim kaĪdej czynnoĞci byáa poznana
wczeĞniej historia. ZajĊcia przyniosáy oczekiwany efekt,
gdyĪ juĪ dziĞ kaĪdy z piĊciolatków potra¿ na podstawie
tytuáu opowiedzieü treĞü legendy, wymieniü jej bohaterów,
a nawet przywoáaü miejsca wydarzeĔ.
PoniĪsze zdjĊcie przedstawia królewski zamek (w tle).
Dzieci samodzielnie wykonaáy go z kartonów. Ta niezwykáa
budowla obecnie ozdabia salĊ przedszkolną i z pewnoĞcią
posáuĪy jako rekwizyt sceniczny w kolejnych literackich zajĊciach.

11.05.2016
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
ADRIAN ZNÓW NAJLEPSZY
Kolejny
sukces odniósá uczeĔ
Zespoáu Szkóá
nr 2 w Ostrzeszowie Adrian
Szwarc, który
zająá I miejsce
w Wielkopolsce
w Ogólnopolskim Konkursie JĊzyka
Niemieckiego
Sprachdoktor
w kategorii klas
drugich i trzecich
szkóá ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest
organizowany w ramach
programu edukacyjnego àowimy Talenty,
który jest formą
wsparcia szkóá w zakresie odkrywania
i rozwijania uzdolnieĔ dzieci i máodzieĪy. Uczniowie Zespoáu Szkóá nr 2

MiĊdzyszkolny konkurs dla uczniów klas III

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

uczestniczyli w tym konkursie juĪ po
raz trzeci.
Gratulujemy i Īyczymy dalszych sukcesów.
www.powiatostrzeszowski.pl

SUKCES UCZENNIC
ZS NR 1 W SUDOKU

Uczennica Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie Aleksandra Kusza
zajĊáa V miejsce, Kinga Kurzawa VIII, a Ewelina Kosmala IX- w ¿nale
Mistrzostw Dolnego ĝląska w Sudoku.
Dziewczyny są uczennicami Technikum
Ekonomicznego w ZS nr 1 w Ostrzeszowie. Mistrzostwa zorganizowaáa
Fundacja Matematyków Wrocáawskich
we wspóápracy z serwisem pitagoras.

pl i ambasadą
Japonii w Polsce.
Zawodnicy startują
zgodnie z podziaáem na kategorie: szkoáy
podstawowe,
gimnazja,
szkoáy ponadgimnazjalne
i doroĞli. Eliminacje skáadaáy
siĊ z kilku etapów. Najlepsi
w swoich
kategoriach
wezmą udziaá
w mistrzostwach Polski.
O sukcesie uczennic ostrzeszowskiej szkoáy
moĪe Ğwiadczyü fakt, Īe w ¿nale Mistrzostw Dolnego ĝląska w kategorii
szkóá ponadgimnazjalnych wziĊáo udziaá
ponad stu uczniów liceów i techników
z Dolnego ĝląska.
Gratulujemy ¿nalistkom i Īyczymy
powodzenia w kolejnych zawodach.
PS.

ĝwietne wyniki egzaminów
zawodowych w ZS nr 2
Uczniowie techników w ZS nr 2
mają juĪ za sobą sesjĊ egzaminacyjną
z przygotowania zawodowego. Dla kilku
zawodów byá to juĪ trzeci egzamin, bo
tyle jest kwali¿kacji, aby zdobyü dyplom
technika.
Na początek nadal topowy zawód technik informatyk, zdaáo 75% uczniów,
przy porównywalnej Ğredniej krajowej,
taka liczba uczniów otrzyma teĪ dyplom
technika informatyka.
Sukces odnieĞli nasi mechatronicy, wynik 80% deklasuje Ğrednią dla
regionu, wynoszącą 55%.
Owacje na stojąco naleĪą siĊ logistykom, w 100% zdali ostatnią kwali¿kacjĊ i tylko jeden uczeĔ nie otrzyma
dyplomu z powodu potkniĊcia na jednej
z poprzednich sesji.
Technik pojazdów samochodowych
jak zwykle solidny - 85% przy wyniku
69,7 dla OKE PoznaĔ.

Kolejna grupa zawodowa to technicy rolnicy, twardzi mĊĪczyĨni, dla
których Īadna praca niestraszna, a wyniki egzaminów tylko to potwierdzają.
UĪywając sportowego jĊzyka, moĪna
powiedzieü, Īe mecz „nasza szkoáa
kontra Wielkopolska” wygrali dwa do
jednego - 92,3% dla naszych uczniów,
a dla OKE PoznaĔ - 44,5%.
Takie rezultaty dają nadziejĊ graniczącą z pewnoĞcią, Īe nasi uczniowie
doskonale poradzą sobie na wymagającym rynku pracy.
Tegorocznych maturzystów fantastycznie naĞladują ich máodsi koledzy.
Uczniowie klasy III technikum urządzeĔ
i systemów energetyki odnawialnej zdawali swą pierwszą kwali¿kacjĊ - 100%
zdawalnoĞci w tym nowym i nowoczesnym zawodzie robi ogromne wraĪenie.

26 kwietnia w Szkole Podstawowej
w NiedĨwiedziu po raz kolejny odbyá siĊ
MiĊdzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla uczniów klas trzecich
z miasta i gminy Ostrzeszów. WziĊli
w nim udziaá uczniowie z oĞmiu szkóá:
SP nr 1, nr 2 i nr 3 w Ostrzeszowie, SP
w Rojowie, Siedlikowie,
Rogaszycach, Olszynie
i NiedĨwiedziu.
Uczniowie indywidualnie rozwiązywali
test skáadający siĊ
z 30 pytaĔ zamkniĊtych
i otwartych. Zadania nie
sprawiáy uczestnikom
konkursu trudnoĞci. Mali
specjaliĞci w dziedzinie
ekologii i przyrody byli

Ğwietnie przygotowani i wykazali siĊ
szeroką wiedzą.
W tegorocznym konkursie I miejsce zająá Franciszek Morta, II - Kaja
Páaczkowska (oboje ze Szkoáy Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie), III

- Dominika WiĞniewska ze Szkoáy
Podstawowej w Rogaszycach.
Gratulujemy zwyciĊzcom oraz
wszystkim uczestnikom konkursu!
DziĊki sponsorom dzieci otrzymaáy
dyplomy, wspaniaáe nagrody rzeczowe
oraz poczĊstunek. Lista sponsorów
dostĊpna jest na stronie internetowej Szkoáy Podstawowej w NiedĨwiedziu www.
niedzwiedzsp.szkolnastrona.
pl
W imieniu naszej szkoáy
pragniemy wyraziü gáĊboką
wdziĊcznoĞü za o¿arowaną
pomoc i ĪyczliwoĞü.
Hanna ĝniataáa

MARTA BOGDANOWICZ i PATRYK CàAPKA Z SUKCESAMI NA
MISTRZOSTWACH LZS W SZACHACH i TENISIE STOàOWYM!

Uczniowie ZS nr 1 reprezentowali
swoją szkoáĊ w Mistrzostwach Wielko-

polski LZS MáodzieĪy Szkolnej w Tenisie
Stoáowym i Szachach.

DruĪyna szachistów
w skáadzie: Magdalena Sip,
Natalia Nawrot, Marta Bogdanowicz, Rafaá Fabrowski,
Jakub Kuta i Bartosz Walczak
zajĊáa III miejsce, natomiast
Marta Bogdanowicz z klasy
I Technikum Ekonomicznego
zdobyáa Mistrzostwo Wielkopolski.
W mistrzostwach tenisa
stoáowego ZS nr 1 reprezentowali: Jakub Wróbel, Maciej
Dorobek, Patryk Cáapka, Piotr
Wróbel, Eryk Kania. I w tej
konkurencji, w klasy¿kacji
druĪynowej cháopcy zajĊli
III miejsce, a indywidualnie
Patryk Cáapka zdobyá medal
brązowy.
Trenerem obu druĪyn jest
p. Robert Mądry. Gratulujemy!
PS

Finaá Dni Kultury Szkolnej
25 kwietnia odbyá siĊ koncert galowy podsumowujący
Dni Kultury Szkolnej. W sali widowiskowej kinoteatru Piast
wrĊczono najbardziej utalentowanym uczestnikom przeglądu. Grand Prix zdobyáy szkoáy: Szkoáa Podstawowa nr 1
i Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie oraz I Liceum Ogólno-

ksztaácące w Ostrzeszowie. Organizatorem przedsiĊwziĊcia
byáo Ostrzeszowskie Centrum Kultury.
Szczegóáowe wyniki znajdują siĊ na stronie powiatu:
www.powiatostrzeszowski.pl
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
Mo

Obawiaý siċ trzeba
trzeb nie tych, co majĆ inne zdanie, lecz tych, co majĆ inne
zdanie, lecz sĆ zby
zbyt tchórzliwi, by je wypowiedzieý. Napoleon Bonaparte

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Pewne sprawy rozwiną siĊ pozytywnie,
ale nie oczekuj w najbliĪszych dniach
duĪych zmian i przeáomów. Na to bĊdziesz musiaá jeszcze „chwilĊ” poczekaü, ale zdecydowanie maj moĪe byü
Twoim sprzymierzeĔcem. Nie niecierpliw siĊ zbyt mocno obecnym stanem
rzeczy. Na wszystko potrzeba czasu.
Warto teĪ, byĞ ograniczyá niezbyt dobre
dla zdrowia uĪywki, na pewno organizm Ci siĊ za to odwdziĊczy lepszym
funkcjonowaniem. MiáoĞü - zdystansuj
siĊ. Finanse - ubyáo, a kolejne wydatki
„woáają”.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
CzĊsto szukanie na siáĊ w miejscach,
w których nie powinniĞmy szukaü,
przynosi nieciekawe skutki. Dlatego
zamiast dokonywaü usilnych prób znalezienia czegoĞ, na co byü moĪe Twój
czas jeszcze nie nadszedá, skup siĊ
na sobie, ale i na pracy. Pod koniec
tygodnia Twoja sytuacja zawodowa
moĪe siĊ nieco skomplikowaü, a to
za sprawą... Twojej wáasnej niefrasobliwoĞci. Ale jeĞli tylko zmienisz nieco
priorytety, wszystko powinno wróciü
do normy. MiáoĞü - pierwszy lepszy?
Finanse - dobrze.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
NajbliĪsze dni bĊdą zdecydowanie lepsze. Pozbierasz myĞli i bĊdziesz mógá
ze spokojem zabraü siĊ za bardziej
kreatywne wyzwania. W drugiej poáowie

tygodnia nie obejdzie siĊ jednak bez
konÀiktów, tym razem z kimĞ z najbliĪszego otoczenia. Zastanów siĊ, czy gra
jest warta Ğwieczki, czy nie lepiej pewne
rzeczy odpuĞciü i przemilczeü. Czasem
warto przyznaü drugiemu racjĊ, nawet
jeĞli ma siĊ mocno odmienne zdanie.
MiáoĞü - wiĊcej ciepáa. Finanse - poszukaj lepszej opcji.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Ten tydzieĔ bĊdzie sprzyjaá nieoczekiwanym zwrotom akcji. Co za tym idzie,
Twój plan dni ulegnie nagáym zmianom.
JeĞli podejdziesz do tego elastycznie
i na luzie, moĪe to nawet korzystnie
wpáynąü na Twoją pracĊ. UwaĪaj jednak, by nie wpuĞciü w swoje Īycie
nadmiernego chaosu, z którego póĨniej moĪe Ci byü trudno siĊ wydostaü.
W weekend spodziewaj siĊ drobnych
róĪnic zdaĔ z partnerem. MiáoĞü - wiĊcej
dystansu. Finanse - teraz lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Czas caákowicie (nie tylko ¿zycznie)
wróciü z majówki. NajwyraĨniej myĞlami jesteĞ jeszcze gdzieĞ daleko
za miastem, z dala od codziennoĞci.
Niestety, odbija siĊ to na Twojej pracy.
Pewne zadania mogą CiĊ przerosnąü,
a Twoje rozkojarzenie Ĩle wpáynie za
zespóá. Postaraj siĊ wiĊkszą uwagĊ
zwracaü na szczegóáy, bo to wáaĞnie
z nich skáada siĊ caáoĞü. Szef ostatnio
patrzy na Ciebie doĞü sceptycznie...
MiáoĞü - potra¿sz byü naprawdĊ kreatywny! Finanse - zniĪ puáap.

PANNA

STRZELEC

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

22 listopada - 21 grudnia

Nowy projekt, którego siĊ podjĊáaĞ,
moĪe oznaczaü, Īe zaczynasz wchodziü w nieco inny etap Īyciowy. PamiĊtaj, Īe na początku moĪe byü trudno
i ten i byü moĪe nastĊpny tydzieĔ mogą
byü tego dowodem. Nie poddawaj siĊ
jednak - to nie w Twoim stylu. Byü
moĪe bĊdziesz musiaáa zwróciü siĊ
o pomoc do kogoĞ bardziej doĞwiadczonego. PamiĊtaj jednak, by przed
podjĊciem waĪnych decyzji, rady podeprzeü profesjonalną wiedzą i wáasnymi
przemyĞleniami. MiáoĞü - moĪe to nie
najlepszy czas? Finanse - zaczyna siĊ
przejaĞniaü.

JeĞli dobrze wykorzystasz zaufanie, którym zostaáeĞ obdarzony, moĪesz tra¿ü
na doĞü áatwe Ĩródáo zarobków. Jednak
nic nie dzieje siĊ samo. BĊdziesz musiaá
trochĊ dopomóc szczĊĞciu i skupiü siĊ
nieco na szukaniu kreatywnych rozwiązaĔ.
Nie dziel siĊ ze zbyt wieloma osobami
swoim pomysáem, nie wszyscy, zwáaszcza
w krĊgu dalszych znajomych, są godni
bezgranicznego zaufania. MiáoĞü - uwaĪaj.
Finanse - strzaá w dziesiątkĊ?!

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Ten tydzieĔ zaskoczy CiĊ masą drobnych przyjemnostek, które zdecydowanie wprowadzą CiĊ w dobry nastrój.
BĊdziesz nawet lekko rozkojarzona
i nieskupiona, co trochĊ odczują Twoi
wspóápracownicy. Nie przejmuj siĊ nie zawsze musisz byü motorem napĊdowym w swoim zespole. Czasem
kaĪdemu przysáuguje maáe majowe
„rozprĊĪenie”. Nie zapomnij jednak
o waĪnym zadaniu, którego siĊ podjĊáaĞ
(poza pracą). MiáoĞü - duĪo pozytywnej
energii zwrotnej. Finanse - tak trzymaü.

UWAGA!
NOWY ADRES
tel. 603 857 030

22 grudnia - 20 stycznia
Byü moĪe warto, byĞ w najbliĪszych
dniach zainteresowaá siĊ sprawami, które
innym siĊ nie powiodáy. DziĊki kreatywnemu myĞleniu masz szansĊ rozwiązaü je
zupeánie inaczej. Nie zniechĊcaj siĊ narzekaniami znajomych. Niekonwencjonalne
myĞlenie czasem przynosi zdumiewające
efekty. Nie bądĨ jednak rozczarowany, gdy
i Tobie nie uda siĊ rozwikáaü dziwacznej
zagadki. MiáoĞü - dla zdrowia psychicznego. Finanse - uwierz w to.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

otwarty i przyjazny dla ludzi, którzy od
razu to wyczują i odwzajemnią. BĊdziesz
miaá teĪ wiĊcej tolerancji i wyrozumiaáoĞci, co moĪe zaowocowaü naprawdĊ
ciekawymi znajomoĞciami, a nawet
wspóápracą. W weekend spodziewaj
siĊ niemaáego skoku adrenaliny. Koniec koĔców wszystko rozwiąĪe siĊ
pomyĞlnie. MiáoĞü - byü moĪe warto
zmieniü podejĞcie. Finanse - nie ma
powodów do narzekaĔ.

RYBY
20 lutego - 20 marca
NajbliĪsze dni przyniosą Ci przypáyw
pozytywnej energii i chĊci do dziaáania. Wiele spraw zaáatwisz swoją
pewnoĞcią siebie i urokiem osobistym.
BĊdziesz miaá duĪo do powiedzenia
na kaĪdy temat, a Twoje rozwiązania
spodobają siĊ nie tylko wspóápracownikom, ale i szefowi. IdĨ za ciosem
- byü moĪe drzwi do caákiem innej
„kariery” zawodowej stoją przed Tobą
otworem. MiáoĞü - Ğwiateáko w tunelu? Finanse - nie pozwól strachowi
przejąü paáeczki.
By nie zabrakáo nam odwagi cywilnej do mówienia tego, co czujemy,
do wyraĪania swoich poglądów, nawet jeĞli nie podobają siĊ ogóáowi.

To bĊdzie dobry tydzieĔ na zawieranie
nowych znajomoĞci. BĊdziesz bardziej

Wasza wróĪka

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
TydzieĔ zdecydowanie lepszy od poprzednich. Poczujesz w koĔcu, Īe pasmo drobnych niepowodzeĔ i pechów
zaczyna CiĊ opuszczaü. Maáo tego,
niektóre sprawy nabiorą dynamicznego rozwoju. W stre¿e towarzyskiej teĪ
pojawią siĊ nowe osoby, które mogą na
Ciebie znacząco (pozytywnie) wpáynąü.
Nie zamykaj siĊ na nowe, myĞląc o starym, ale nie rób nic pod presją opinii
znajomych. MiáoĞü - ...bardzo moĪliwe.
Finanse - zdystansuj siĊ.

PIOTR STRZEĩYSZ - przez KolumbiĊ
i PanamĊ do Ostrzeszowa

Niedawno goĞciá w Ostrzeszowie
OpowieĞü byáaby niepeána, gdyby
PIOTR STRZEĩYSZ - podróĪnik, autor
nie projekcja zdjĊü stanowiących swoksiąĪek krajoznawczych, wreszcie czáoisty fotoreportaĪ z kilkumiesiĊcznych
wiek, dla którego wĊdrówki po Ğwiecie wojaĪy. Uczestnicy spotkania mieli teĪ
są celem i sensem Īycia. O swoich
okazjĊ zobaczyü krótki ¿lm, w którym
fascynacjach, a nade wszystko o swych
podróĪnik doĞü ¿lozo¿cznie nawiązuje
ostatnich podróĪach do Kolumbii i Pado swojej wáóczĊgi po Ğwiecie:
namy mówiá na spotkaniu zorganizowa- 43 lata na karku - domu nie mam,
nym 28 kwietnia przez OCK.
rodziny nie mam, pracy nie mam - bezBardzo ciekawie opowiadaá o narobotny jestem od paru
potkanych tam ludziach, o ich kultulat… Co ja tu robiĊ?
Przez 43 lata mojego
rze, zwyczajach, codziennym Īyciu.
Zainteresowaá teĪ sáuchaczy swoim
Īycia doszedáem… do
wyznaniem wolnoĞci, jaką
odczuwaá, pokonując roSPECJALISTYCZNY
werem kolejne drogi, paĔGABINET
stwa, miasteczka, wioski,
sypiając pod namiotem,
ALERGOLOGICZNY
poznając obce kultury
dr n. med. Ewa Duczmal
i ludzi - wbrew temu, co
Specjalista alergolog i pediatra
moĪna by sądziü - przyjaĨnie nastawionych do „przybyszów”. Z tego, co mówiá
pan Piotr, jasno wynikaáo,
Īe jest urzeczony Kolumbią, Īe to kraj wspaniaáych,
WieluĔska 1B
Īyczliwych ludzi, w którym
WiĊcej szczegóáów pod adresem
Īycie páynie spokojnie powww.alergo-medica.pl
Ğród egzotycznej przyrody.

KOZIOROĩEC

11.05.2016

kolumbijskiego rowu. Gdyby 20 lat
temu ktoĞ mnie spytaá, w którym
miejscu na Ğwiecie bĊdziesz za
20 lat, nigdy bym nie pomyĞlaá,
Īe w Kolumbii, gdzieĞ przy drodze. A gdzie
ja bĊdĊ za kolejne 20 lat? Mam plan, 12
stycznia 2036
roku chcĊ byü
w tym samym
miejscu i celebrowaü 40 lat
wáóczenia siĊ
po Ğwiecie rowerem.
Tego teĪ
dzielnemu podróĪnikowi Īyczymy.
K. Juszczak
Przed dwoma
tygodniami, w 17.
numerze „CzO”,
zamieĞciliĞmy rozmowĊ z Piotrem
StrzeĪyszem.

ul. Pr zemysáowa 9 (par ter), 63 - 500 Ostr zeszów

TYLKO U NAS:

LECZENIE CELLULITU FALï UDERZENIOWï
WSKAZANIA: Ƈ cellulit, w tym III i IV
stopnia Ƈ wiotka skóra (brzuch, uda, okolica
poĞladków) Ƈ miejscowa otyáoĞü Ƈ nierównoĞci
skóry po przebytej liposukcji Ƈ obrzĊki
koĔczyn dolnych
EFEKT: Ƈ zlikwidowanie cellulitu Ƈ poprawa
elastycznoĞci, jĊdrnoĞci i napiĊcia skóry Ƈ
rozbicie tkanki táuszczowej Ƈ zmniejszenie
obwodu ciaáa w miejscach poddanych
terapii Ƈ redukcja rozstĊpów pociąĪowych
Ƈ likwidacja obrzĊków
Gabinet czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00 (Równieē wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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WEEKEND Z MEDALAMI

W minioną sobotę, 7 maja, w Kleszczewie koło Poznania rozegrano podwójne
zawody karate, XXII Otwarte Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych - Weteranów oraz Grand Prix Karate PFKS.
W zawodach wystartowało ponad
300 zawodników z 40 klubów z Polski,
w tym liczna reprezentacja UKS „Hitotsu”
Ostrzeszów.

Bardzo dobrze spisali się nasi seniorzy starsi, zdobyli 4 medale: 3 złote i 1
srebrny:
- złoto i tytuł Mistrza Polski PFKS dla
Jana Zielińskiego za kata seniorów
starszych 56-60 lat,
- 2 złota i tytuły Mistrza Polski PFKS
dla Zdzisława Mituły za kata seniorów starszych 41-45 lat i kumite

seniorów starszych 41-45 lat,
- srebro i tytuł Wicemistrza Polski
PFKS dla Krzysztofa Mielcarka za
kata seniorów starszych 46-50 lat,
które dedykował synowi Maksymowi
z okazji urodzin.
Tuż za podium znalazł się Ryszard
Daszczyk i Krzysztof Kępski.
Na wysokości zadania stanęła nasza
młodzież, zdobywając 10 medali: 3 złote,
5 srebrnych i 2 brązowe.
- złoto dla drużyny kata juniorów
w składzie: Maciej Kozownicki,

Adrian Mituła i Krystian Mituła,
- złoto dla drużyny kumite juniorów
w składzie: Adrian Mituła, Krystian
Mituła i Kacper Świtoń,
- złoto dla Krystiana Mituły za kumite
juniorów,
- srebro dla Tamary Kępskiej za kumite
„żaczek”,
- srebro dla Oliwii Szczepaniak za
kumite juniorek młodszych,
- srebro dla Adriana Mituły za kumite
juniorów,
- srebro dla Krystiana Mituły za

fuku-go juniorów,
- srebro dla Kacpra Świtonia za kumite
juniorów,
- brąz dla Nadii Dembskiej za kumite
juniorek,
- brąz dla Adriana Mituły za fuku-go
juniorów.
Medalistom gratulujemy. Specjalne
podziękowania dla pani Mirosławy Wabnic i pana Krzysztofa Kępskiego oraz dla
trenera Zdzisława Mituły.
Jan Zieliński, 5 dan
karate Shotokan/WKF

340 KONI POD MASKĄ

TANDEM TO KOLARSTWO
I WSPÓLNOTA

Andrzej Jen z Racławic (gm. Kraszewice) na rowerze jeździ od dzieciństwa,
lubi to i wciąż stawia przed sobą nowe
wyzwania. Nie przeszkadzają mu nawet
problemy ze wzrokiem i jako kolarz niepełnosprawny należy do „Cross IKAR”
Lublin. To właśnie z tego klubu dotarła
do niego informacja, że Związek Kultury
Fizycznej „OLIMP” w Warszawie organizuje na początku kwietnia kilkunastodniowy obóz sportowy dla osób niedowidzących i niewidomych. Skorzystał
z tej ciekawej oferty, zwłaszcza że tematem podstawowym była jazda na rowerze w tandemach. O tym, jak ciekawy to
sport, a zarazem niełatwy, bo wymagający współpracy dwojga osób, mógł się
przekonać, pokonując codziennie od 90
do 120 kilometrów. Najpierw trzeba było
znaleźć „kierowcę” dla tandemu. Kiedyś
na trasach rowerowych poznał Edytę
Jurgę, mieszkającą w okolicach Kalisza,
i wspólnie stworzyli udany duet kolar-

ski. Baza obozowa mieściła się w Polanicy Zdroju, skąd grupa około 40 zawodników codziennie objeżdżała na tandemach malownicze okolice. Pod kierunkiem trenera Grzegorza Krejnera - byłego
kolarza torowego, reprezentanta Polski, mechanika Jerzego Brodawskiego
i koordynatora Józefa Plichty uczestnicy
obozu mogli poznać wiele tajników związanych z kolarskim tandemem. Najpierw
poranny przegląd sprzętu pod nadzorem
mechanika, potem jazda w terenie, a po
południu basen i zwiedzanie miasta.
Gdy pytam Andrzeja o wrażenia
z pobytu, swą odpowiedź zawiera w jednym słowie - niesamowite. Podkreśla
jednak, że trzeba było dograć się z „kierowcą”, że obok pięknych, zdarzały się
też trudne chwile.
Z tej sportowej przygody pozostaną
niezapomniane wrażenia oraz fachowa
wiedza kolarska.
W. Juszczak

Taki samochód robi wrażenie, zwłaszcza gdy dowiadujemy się o jego mocy czy
możliwościach.
Grupa pasjonatów, kolegów, na czele
z właścicielem pojazdu Szymonem Dutkiewiczem, postanowiła zbudować taką
terenówkę.
- Ramę kupiłem od kolegi, resztę wykonywaliśmy wspólnie przez cały rok głównie w weekendy, w warsztacie Car Doctor
prowadzonym przez Ryszarda Kmiecika. Części kupowaliśmy przez Internet.
Wszystko robiliśmy sami, jedynie mapę
silnika w Warszawie i tam dostroili go do
mocy 340 koni mechanicznych. A silnik
to nissan skyline, znany z filmu „Szybcy
i wściekli”. Samochodem tej marki jeździł
Paul Walker, filmowy Brian O’Conner. Jego
samochód pierwszą setkę osiągał w 4,1
sekundy, z mocą silnika 505 koni mechanicznych i rozpędzał się do 300km/h.
Samochód pana Szymona to typowa
terenówka z napędem na cztery koła.

Ma jednak kilka „smaczków”, które
czynią ją szczególną: liczniki w tablecie,
ledowe oświetlenie, instalacja wodoszczelna (można auto „topić” w głębokiej
wodzie, po sam dach), wyciągarka przód
+ tył, blokada mostu przód + tył.
W długi majowy weekend panowie
postanowili sprawdzić samochód w rajdzie „Między zalewami” w Rawiczu. Oto
ich relacja.
- Rajd „Między zalewami” to jedna
z najsłynniejszych samochodowych
imprez w Wielkopolsce dla pasjonatów rajdów nawigacyjno-przeprawowych. Trasa
obejmowała dwa etapy. Podczas pierwszego - nocnego, doszło do niespodziewanego wybuchu pod maską. Pojawił się
ogień, który spowodowany był nieszczelnością układu smarowania turbiny. Dzięki
zgranemu zespołowi serwisowemu problem został bardzo szybko rozwiązany, co
pozwoliło na dalszą jazdę.
Zdradliwe trasy oraz zmienne warunki
terenowe w bezwzględny sposób testują
umiejętności oraz rozwagę kierowców.
Każdy z uczestników posiadał mapę
z wytyczonymi punktami, po dotarciu do

punktu dostawało się pieczątki niezbędne
do zaliczenia trasy. Pierwszy etap zakończył się tuż przed 23.00.
Nie dla wszystkich był to pomyślny
dzień - z trzydziestu drużyn osiem musiało
opuścić zawody.
Drugi etap rozpoczął się o godzinie
9.00. Po przejechaniu 20 kilometrów na
trzecim punkcie kontrolnym, z przyczyn
od nas niezależnych, musieliśmy, niestety,
zrezygnować z uczestnictwa w rajdzie.
Każdy wyjazd terenówką motywuje nas
do doskonalenia samochodu. Chcielibyśmy wprowadzić jeszcze kilka innowacji
według własnych pomysłów i w przyszłości wystartować z całym zespołem w rajdzie Dakar.
Nasza drużyna to: kierowca - Szymon
Dutkiewicz, pilot - Ryszard Kmiecik, serwis - Marcel Puchała, Maciej Pułkownik,
Grzegorz Wieloch, Paweł Pisulla, Mateusz
Kreliński.
Życzę udanych startów, niezawodnej
maszyny, przyjacielskiej atmosfery i realizacji marzenia - udziału w rajdzie Dakar!
S. Szmatuła
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SREBRNY JUBILEUSZ „TRÓJKI”
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Ach, co to był za ślub!
fot. Foto Video Masters Agnieszka i Marek Giemza, t. 503 099 383



Kornelia i Daniel

Miło nam poinformować, że 23 kwietnia 2016 roku w kościele w Kobylej
Górze na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Kornelia Lewandowska
i Daniel Osiewała
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia
i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja

Każda rocznica jest okazją do wspomnień. Każde spotkanie przyjaciół
i kolegów, nauczycieli i uczniów, których
łączy wspólny czas spędzony w szkole,
jest chwilą refleksji i powrotu pamięcią
do lat dzieciństwa i młodości.
Spotkania po latach, przypominają
szkolne przyjaźnie, radości i smutki,
a także spełnione i niespełnione młodzieńcze marzenia.
Tak właśnie było 6 i 7 maja w Szkole
Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie, która
właśnie obchodzi 25 lat swojego istnienia.
Świętowanie rozpoczęto od uroczystej akademii, która odbyła się
w czwartkowe przedpołudnie w kinoteatrze „Piast”. Tam dyrektor SP nr 3 - pan
Marek Drzazga - przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
1 września 1990 roku naukę
w „Trójce” rozpoczęło 205 uczniów,
a pracę podjęło 8 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem została pani Małgorzata Wilczak, która pełniła tę funkcję
przez siedemnaście lat.
Pamiętam jakby to było wczoraj. 1
września 1990r., podenerwowanie i niepokój, połączone z ogromną radością...
Słowa wsparcia płynące z ust tak wielu
życzliwych, bliskich „Trójce” ludzi, zalęknione pierwszaki, kurczowo trzymające
mamy za ręce... i pierwszy dzwonek.
Tak otwieraliśmy „Trójkę”, malutką, naj-

mniejszą w mieście szkołę - wspomina
na łamach szkolnego pisma pani M. Wilczak. Od 2007 roku dyrektorem podstawówki jest pan Marek Drzazga.
Na początku szkoła mieściła się tylko
w jednym budynku przy ul. Zamkowej
29. Rok później, w związku z zamknięciem jednego z przedszkoli, szkole przekazano budynek przy ul. Norweskiej.

14 października 2000 roku nadano jej
imię świętego Dominika Savio.
Uczniowie udowodnili, że szkoła, do
której chodzą, to bardzo dobra szkoła na scenie ostrzeszowskiego kinoteatru
przedstawili swoje umiejętności aktorsko-taneczno-wokalne.
W tak ważnym dniu nie zapomniano
również o tych, co odeszli - nazwiska

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!
nieżyjących pedagogów, którzy wnieśli sporo pracy i serca w tworzenie placówki, odczytał dyrektor M. Drzazga.
Jak zwykle na takich uroczystościach
i tu nie zabrakło przemówień i wystąpień gości. Wszyscy gratulowali jubileuszu i życzyli dalszych sukcesów.

Tam, gdzie są dzieci, tam jest złoty wiek. Novalis

Gracjan synek państwa Angeliki i Pawła Walotków z Międzyborza,
Aleksander - synek państwa Joanny Kędzi i Grzegorza Cegiełki z Kraszewic,
Blanka córeczka państwa Angeliki i Patryka Joksów z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Danuty i Jacka Misiaków z Rogaszyc,

ur. 29.04.2016r., waga 3500g
ur. 30.04.2016r., waga 4200g
ur. 2.05.2016r., waga 3420g
ur. 3.05.2016r., waga 3300g

Osoby urodzone między
21 kwietnia a 20 maja to
zodiakalne Byki.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

W sobotę (7 maja) goście oraz absolwenci zostali zaproszeni do zwiedzania podstawówki i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić im „podróż sentymentalną” w przeszłość, szkoła przygotowała liczne ekspozycje, gazetki, prezentacje, wystawy oraz prace artystyczne
uczniów. Szczególnym powodzeniem
cieszyły się kroniki, a także pamiątkowe
zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg,
oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów
z klasy.
Wieczorem na szkolnym boisku jeszcze raz wystąpiły dzieci - wszystkie
przepięknie przebrane i świetnie przygotowane.
Zwieńczeniem imprezy był koncert
Magdy Anioł z zespołem - muzycy znani
są z takich utworów jak „Weź do ręki
swą gitarę”, „Kiedy dusza śpiewa” czy
„Zaufaj Panu już dziś” (piosenki, która
towarzyszyła Janowi Pawłowi II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski).
Atmosfera uroczystości z pewnością
długo pozostanie w pamięci zebranych
tam osób.
A. Ławicka

