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fot. R. Pala

PTASIA GRYPA W NASZYM POWIECIE
Ta wiadomoĞü zabrzmiaáa jak wyrok dla powiatu ostrzeszowskiego, a przynajmniej dla wszystkich hodowców na naszym
terenie. 17 stycznia nadeszáy z Puáaw o¿cjalne wyniki badaĔ,
które potwierdziáy wystąpienie ogniska ptasiej grypy na jednej
z ferm w Bierzowie (gm. Kobyla Góra). Jest to 31. ognisko
wirusa ptasiej grypy w Polsce, lecz, jak na ironiĊ, pierwsze
w województwie wielkopolskim.
Jeszcze kilka dni wczeĞniej nic na to nie wskazywaáo, nagle na
wspomnianej fermie zaczĊáy padaü kaczki - gwaátownie i w duĪych

iloĞciach (ponad 2 tys. sztuk). Reakcja byáa natychmiastowa - padniĊte ptactwo zabrano do utylizacji, a próbki wysáano do Puáaw, gdzie
znajduje siĊ jedyny w kraju instytut badający tego typu przypadki.
OdpowiedĨ przyszáa szybko - wirus podtypu H5N8 - ptasia grypa!
Zadziaáano báyskawicznie. Jeszcze 17 stycznia zebraá siĊ sztab
kryzysowy koordynujący caáą akcjĊ. Nazajutrz, we wczesnych godzinach rannych wszystek drób z zagroĪonej fermy zostaá wywieziony
do zakáadu utylizacyjnego w miejscowoĞci Kaczory. Do przewoĪenia
sáuĪyáy specjalne samochody - szczelne, zabezpieczone i konwo-

jowane przez policjĊ. Likwidacji poddano
ponad 3700 sztuk drobiu, gáównie kaczek, ale takĪe kury, perliczki, goáĊbie.
W nastĊpnych dniach przeprowadzono
dezynfekcjĊ caáego gospodarstwa, do
utylizacji wywieziono takĪe sáomĊ i podĞcióákĊ. Ognisko zostaáo zlikwidowane.
Zgodnie z procedurami wyznaczono strefĊ A, tzw. okrĊg zapowietrzony,
o promieniu trzech kilometrów od ogniska
choroby, który objĊty zostaá szczególnym
nadzorem weterynaryjnym. Mówiąc wprost
- inspektorzy weterynaryjni chodzili od
gospodarstwa do gospodarstwa, sprawdzali stan zdrowotny drobiu i zabezpieczenia sanitarne, pozwalające zachowaü
bezpieczeĔstwo. Sprawdzano zarówno
duĪe hodowle, jak i gospodarstwa, w których trzyma siĊ niewielkie iloĞci drobiu.
Ustalono teĪ drugą strefĊ, tzw. strefĊ zagroĪoną, o promieniu 10km od ogniska
wirusa H5N8. Rygor w tej stre¿e jest juĪ
nieco mniejszy, chociaĪ wszystkie wymogi
muszą zostaü speánione. PoniewaĪ strefa
ta znajduje siĊ na terenie kilku powiatów,
zatem rozporządzenie w tej sprawie wydaá
wojewoda. Zgodnie z tym pismem konieczne jest umieszczenie przed
zagrodami z drobiem mat dezynfekcyjnych, nawilĪonych specjalnym
páynem, oraz naczyĔ ze Ğrodkiem do dezynfekcji rąk. WaĪne teĪ,
aby drób pozostawaá w zamkniĊciu.
Wojewódzki lekarz weterynarii zarządziá równieĪ zebranie szkoleniowe dla wszystkich powiatowych lekarzy weterynarii, które 18
stycznia odbyáo siĊ w Ostrzeszowie. WziĊli w nim udziaá przedstawiciele wojewódzkiego sztabu kryzysowego.
DokoĔczenie na str. 5.
samym miejscu doszáo do
kolejnego wypadku - 22-letni kierowca mazdy równieĪ
straciá panowanie nad autem,
wjechaá do rowu i uderzyá
w volkswagena. Samochód
przemieĞciá siĊ i wpadá na
33-latka, który staá obok.
MĊĪczyzna odniósá
powaĪne obraĪenia, przewieziono go do szpitala
w Ostrowie.
CzyĪby byáo mu pisane,
Īe tego dnia ma zostaü ranny? Dla osób, które wierzą
w przeznaczenie, zapewne
bĊdzie to potwierdzenie

fot. A. Pisula

CZYĩBY
PRZEZNACZENIE?
Kobyla Góra

AKCJA CBA I NOWY WÓZ DLA STRAĩAKÓW
StraĪacy z OSP w Kobylej Górze
nareszcie mogą cieszyü siĊ z nowego
wozu. Nareszcie... bo jeszcze kilka dni
temu obawiano siĊ, czy samochód
w ogóle tra¿ do jednostki. Gmina juĪ
w zeszáym roku przekazaáa pieniądze
na ten cel (400.000 záotych) - a pojazdu dáugo nie otrzymywaáa. Druhowie z OSP w Kobylej Górze dopiero
w ubiegáy piątek odebrali wóz. Jak siĊ
okazuje, nie tylko oni musieli czekaü.
Sprawą zajĊáo siĊ CBA.
W ubiegáym tygodniu Centralne Biuro
Antykorupcyjne umieĞciáo na swojej stronie pismo, z którego wynika, Īe Skarb

fot. OSP Kobyla Góra

PaĔstwa mógá zostaü naraĪony na powaĪne szkody.
Do wielkopolskich remiz OSP miaáy
tra¿ü samochody ratowniczo-gaĞnicze
- 20 sztuk lekkich i 15 Ğrednich wozów.
Mimo Īe termin dostawy minąá i samochody nie zostaáy wykonane i dostarczone,
to jednak ok. 3 mln zá zapáaty za rzekomo
juĪ wykonane zamówienie zostaáo wypáacone. W wyniku dziaáaĔ i ustaleĔ CBA,
urząd marszaákowski zdąĪyá wstrzymaü
wypáatĊ 13 mln zá - czytamy na stronie
biura.
W sprawĊ zostaáa równieĪ „wplątana” Kobyla Góra. StraĪacy z OSP mieli
otrzymaü wóz pod koniec roku, najpóĨniej
na początku nowego. Tymczasem, kilka dni temu ich
jednostkĊ odwiedzili funkcjonariusze CBA.
PoznaĔscy agenci
Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali
i zabezpieczyli dokumenty
w 35 wielkopolskich remizach
OSP, do których miaáy tra¿ü
specjalistyczne samochody.
DokumentacjĊ dotyczącą
tego zamówienia zabezpieczono w instytucjach
wspóáorganizujących i ¿nansujących zakup pojazdów w UrzĊdzie Marszaákowskim

Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony ĝrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządzie Wykonawczym Oddziaáu Związku
OSP w Poznaniu, a takĪe w ¿rmach zajmujących siĊ produkcją specjalistycznych
samochodów straĪackich.
Na szczĊĞcie, skoĔczyáo siĊ na strachu i mimo spekulacji, Īe straĪacy mogą
nie dostaü nowego wozu, w ubiegáy piątek
odebrali samochód. SprawĊ wyjaĞnia
wójt Wiesáaw Berski.
DokoĔczenie na str. 2.

O wyjątkowym pechu moĪe
mówiü 33-letni mieszkaniec gminy
Mikstat. MĊĪczyzna wjechaá swoim
volkswagenem do rowu. Co prawda
z tej opresji wyszedá bez szwanku,
jednak juĪ za chwilĊ...
Do zdarzenia doszáo w poniedziaákowy wieczór (16 stycznia) w Grabowie
Wójtostwie. 33-latek, kierując vw golfem, nagle, na prostym odcinku drogi,
straciá panowanie nad autem i wjechaá
do rowu. Kiedy wydawaáo siĊ, Īe wáaĞciwie nic wielkiego siĊ nie staáo, w tym

tej tezy.
O stan zdrowia mĊĪczyzny zapytaliĞmy rzecznika ostrowskiego szpitala.
- Pacjent tra¿á do naszego szpitala wieczorem, 16 stycznia, w bardzo
ciĊĪkim stanie - z urazem wielonarządowym. Natychmiast przeprowadzono
operacjĊ. Obecnie przebywa na oddziale chirurgii ogólnej - poinformowaáa nas
Joanna Pawlaczyk.
A.à.

KSIĄDZ ZABRONIà ZBIÓRKI
CZY KAZAà SIĉ MODLIû?
Zbieranie pieniĊdzy przez WOĝP na ogóá spotyka siĊ z aprobatą i sympatią
spoáeczeĔstwa, czego tegoroczne rekordowe osiągniĊcia mogą byü potwierdzeniem. Ale bywają teĪ na tym tle konÀikty i nieporozumienia. O jednym z takich
zdarzeĔ informowaáa telewizja „Proart”. PoszliĞmy tropem tego komunikatu.
DokoĔczenie na str. 4.

Otwarcie juē 4 lutego !!!
Aktualnie prowadzi
nabór na kursy:
1. Spawanie metodą MAG,TIG.
2. Kierowca wózków jezdniowych
podnoĞnikowych oraz specjalizowanych (teleskopowych).
3. Szkolenia bhp dla wszystkich
grup zawodowych.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: tel. 693-615-517
email: biuro@csk-szkolenia.pl
CSK, ul. KraĔcowa 7,
63-500 Ostrzeszów
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DokoĔczenie ze str. 1.
- Chodziáo o niejasnoĞci związane
z przetargiem. My jako urząd, przekazaliĞmy na konto straĪaków juĪ pod
koniec ubiegáego roku 400.000 záotych
- takie byáy wymagania, i czekaliĞmy na
rozstrzygniĊcie przetargu. Nie wszystkie

jednostki mogáy ubiegaü siĊ o nowy
pojazd, ale Kobyla Góra ma akurat
najstarsze samochody. Niedáugo potem, juĪ w trakcie przetargu, okazaáo
siĊ, Īe bĊdzie droĪej i kaĪda gmina
musi doáoĪyü po 30.000 záotych. Dwie
gminy na początku nie chciaáy siĊ na

to zgodziü - gdyby siĊ wycofaáy, trzeba
byáoby ogáosiü nowy przetarg i znów
czekaü... Jednak po przemyĞleniach,
doáoĪyáy pieniądze.
StraĪacy odebrali wóz w piątek,
na razie bĊdzie on staá w Ostrzeszowie, ale mam nadziejĊ, Īe uda nam siĊ
szybko przeprowadziü remont remizy
i przywieĨü samochód do nas (...) CBA
potraktowaáo OSP w Kobylej Górze
jako Ğwiadka.
Sprawą zajĊáa siĊ takĪe Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Wiadomo, Īe nowy wóz to koszt 1 miliona
100 tysiĊcy záotych - 400.000 straĪacy
otrzymali od gminy, reszta pochodzi
z do¿nansowania unijnego.
A. à.

Sobota wieczorem, a ja myĞlĊ, jak
to rodowity Polak...
czego siĊ tu czepiaü?
Wróciáem wáaĞnie
z wieczornego spaceru. Gdy ok. godziny 19 byáem na wysokoĞci cmentarza, minąá mnie „pojazd
ĞnieĪny”. „Mknąá” alejką na pomaraĔczowym Ğwietle. OczywiĞcie ustąpiáem
mu. Pojazd, wyposaĪony w páug ĞnieĪny
i „rozsiewarkĊ” piachu, przejechaá obok
mnie. Moje sprawne oko stwierdziáo, Īe
wáaĞciwie jego páug w ogóle nie zgarnia
Ğniegu ani nawet báota, bo przecieĪ jest
odwilĪ. PomyĞlaáem, Īe pewnie zaraz
zobaczĊ, jak rozsypuje piasek lub sól,
choü i ona byáa raczej zbyteczna, bo
jest mocno na plusie, wiĊc ani sól, ani
piach nie speánią przypisanej im roli.
Jednak nic z tego - pojazd przejechaá,
a ja zacząáem siĊ zastanawiaü, po co
wáaĞciwie tĊdy w ogóle przejechaá, jeĞli

dalej jest tak, jak byáo. Zostaáy jedynie
Ğlady kóá. Zastanawiam siĊ teĪ, czy komuĞ chciaáoby siĊ w sobotĊ wieczorem
tak tylko przejechaü siĊ odĞnieĪonymi
juĪ alejkami? A moĪe chodziáo o „nabicie” godzin?
Tegoroczna zima jest ĞnieĪna i zapowiada siĊ taka dalej. ĝrodki miasta
na odĞnieĪanie są pewnie ograniczone.
Nie wiem, kto nadzoruje sáuĪby odĞnieĪające, pozwalając na bezsensowną
pracĊ w czasie sobotniego wieczoru,
pewnie za specjalną, wyĪszą stawkĊ,
zwáaszcza Īe przyszáa odwilĪ. Gdyby
spadá Ğnieg i páug „zrobiá swoje”, byáoby to zrozumiaáe, ale w tej sytuacji…
Wiem, Īe takie sáuĪby są potrzebne
i dziaáają równieĪ dla mnie, Īebym
mógá bez problemu spacerowaü alejką. I chwaáa miastu za to, ale niech
odĞnieĪają, kiedy jest taka potrzeba!
Naszego miasta nie staü na opáacanie
bezsensownej pracy, na bezsensowne
wydatki. Nie moĪemy pozwoliü sobie

na marnotrawstwo czasu i pracy ludzi,
a gáównie naszych pieniĊdzy. Firmom
najáatwiej jest zarobiü na paĔstwowych
Ğrodkach, na Ğrodkach spoáeczeĔstwa.
Taka bezsensowna praca obraca siĊ
przecieĪ przeciw nam! Odbija siĊ to na
naszych, coraz wyĪszych, podatkach,
które miasto nam narzuca, by podoáaü
wydatkom, takĪe tym na odĞnieĪanie.
Miasto czĊsto nie szuka oszczĊdnoĞci
tam, gdzie moĪna je znaleĨü.
Szanowna Redakcjo, zdąĪając
wreszcie do puenty moich wywodów,
zadajĊ konkretne pytanie: czy ktoĞ kontroluje sáuĪby, które zajmują siĊ odĞnieĪaniem miasta? I co robi, a wáaĞciwie
czego nie robi, i za czyje pieniądze,
páug, który znalazá siĊ na alejce w bezĞnieĪny, sobotni wieczór?
Pozdrawiam i przepraszam za styl,
ale piszĊ ten list w napáywie weny i irytacji na bezsensową pracĊ i marnotrawstwo naszych pieniĊdzy. ProszĊ
o anonimowoĞü.

ZATRUDNIĉ

SPRZEDAį
SOKÓW

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356
Kobyla Góra

AKCJA CBA I NOWY WÓZ DLA STRAĩAKÓW

MĊĪczyznĊ do pakowania
mebli wiek do 40 lat
Praca w Ostrzeszowie.
Kinas Meble, ul. Norweska 74
Ostrzeszów
tel 603-916-779

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

25.01.2017

Tankuj, rejestruj
paragony i wygrywaj
Do koĔca
marca Narodowa Loteria
Paragonowa
goĞciü bĊdzie
na stacjach
benzynowych.
W tym kwartale paragony za
paliwo bĊdą premiowane nagrodą specjalną.
SprzedaĪ detaliczna paliw páynnych do pojazdów silnikowych to nowa,
a zarazem ostatnia branĪa premiowana w loterii. AkcjĊ wspierają partnerzy
branĪowi: Polska Izba Paliw Páynnych
oraz Polska Organizacja Przemysáu
i Handlu Naftowego, a wraz z nią najpopularniejsze sieci dystrybucji paliw w Polsce, w tym BP, Orlen, Shell
i Statoil.
Wszystkie paragony za paliwo kupione miĊdzy 1 stycznia a 31 marca
tego roku bĊdą mogáy byü zgáoszone
w Narodowej Loterii Paragonowej jako
paragony branĪowe i jako takie wezmą
udziaá w kwietniowym losowaniu nagrody specjalnej - samochodu osobowego
marki Opel Insignia, wraz z rocznym
ubezpieczeniem OC/AC.
Przypominamy teĪ, Īe loteria to
nie tylko branĪa premiowana - zarejestrowaü moĪna w niej kaĪdy paragon
wystawiony na kwotĊ minimum 10 zá.
Wszystkie zgáoszone druki biorą udziaá

w comiesiĊcznych losowaniach „Opla
Astry” oraz notebooków i tabletów.
W poniedziaáek, 16 stycznia, odbyáo
siĊ kolejne duĪe losowanie, w którym
wyáoniony zostaá zwyciĊzca grudniowych rejestracji, a dodatkowo rozlosowano nagrodĊ z branĪy premiowanej
w poprzednim kwartale - przejazdów
taksówkami osobowymi.Ten kwartaá
jest jednoczeĞnie ostatnim kwartaáem
trwania Narodowej Loterii Paragonowej.
Na spróbowanie swojego szczĊĞcia
w grze i zarejestrowanie paragonów jest
wiĊc juĪ coraz mniej czasu. ZachĊcamy
zatem do wziĊcia udziaáu w zabawie (na
stronie internetowej lub przez aplikacjĊ
mobilną), cenne nagrody czekają!
***
Przydatne linki:
Loteria paragonowa - www.
loteriaparagonowa.gov.pl
Facebook - www.facebook.com/
NarodowaLoteria
Instagram - www.instagram.com/
loteriaparagonowa
Twitter - twitter.com/paragonowa
YouTube - www.youtube.com/
channel/UCfY9bh_L00oZAf-7buPYjSQ
App Store - itunes.apple.
com/us/app/loteria-paragonowa/
id1177696380?ls=1&mt=8
Google Play - play.google.com/
store/apps/details?id=pl.loteriaparagonowa.skaner

STUDNIE

PEDAGOG,
TERAPEUTA

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

Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

ze ćmiercið bliskiego,
ze zdradð, z chorobð,
z niećmiaãoćcið, z lõkiem,
z brakiem motywacji,
z nadmiernð ulegãoćcið,
z poczuciem osamotnienia,
itp. zgáoszenia po 18:00
tel. 661 423 221

,

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5

od poniedziaáku do piątku od 8.00 do 21.00;
sobota od 8.00 do 18.00; niedziela od 9.00 do 13.00

Mikstat
ul. Krakowska 4

APTEKA KWIATOWA

Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Kraszewice
ul. WieluĔska 42
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APTEKI
Plan dyİurów
„Przyjazna” od 23.01 do 29.01, tel. 594-17-10
„W Rynku” od 30.01 do 5.02, tel. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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Grabów nad Prosną

SPÓħNIONY GEST, PUSTY AUTOBUS
MieszkaĔcy Grabowa znów
muszą jeĨdziü na przystanek do
oĞciennych miejscowoĞci, jeĞli chcą
dojechaü autobusem do Ostrowa.
PodjĊta przez burmistrza decyzja,
aby z Grabowa kursowaá prywatny
przewoĨnik, okazaáa siĊ niewypaáem.
Grabowianie, mimo wczeĞniejszych
petycji i sprzeciwów, i tak wybrali MZK.
Wielokrotnie pisaliĞmy o problemie
z dojazdem mieszkaĔców Grabowa

i okolic do Ostrowa Wlkp. O poáączenie
autobusowe na tym odcinku walczyli
gáównie rodzice máodzieĪy grabowskiej,
uczącej siĊ w ostrowskich szkoáach
ponadgimnazjalnych.
W czerwcu ubiegáego roku burmistrz Z. Cegáa otrzymaá informacjĊ, Īe
od wrzeĞnia autobusy MZK nie bĊdą
kursowaü w Grabowie.
- Co dalej? - zaczĊli zastanawiaü
siĊ mieszkaĔcy. Na decyzji MZK najbardziej ucierpiaáa máodzieĪ, bo to ona

POLICJA
Smartem w páot
21-letni ostrzeszowianin, kierując
samochodem marki Smart, uderzyá
w páot. Do zdarzenia doszáo 22 stycznia na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie.
Jak ustalili policjanci, kierujący
smartem po wyjĞciu z áuku drogi nie
dostosowaá prĊdkoĞci do panujących
warunków, przez co straciá panowanie
nad autem i uderzyá w páot prywatnej
posesji.
21-latek byá trzeĨwy. Za spowodowanie kolizji zostaá ukarany mandatem.

„Wpadá” po kradzieĪy
17 stycznia w jednym ze sklepów
w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali
34-letniego mieszkaĔca OleĞnicy. MĊĪczyzna ukradá alkohol o wartoĞci 60
záotych. Jak siĊ okazaáo, oleĞniczanin byá
poszukiwany listem goĔczym - ukrywaá
siĊ, bo chciaá uniknąü wiĊzienia. 34-latek jeszcze tego samego dnia zostaá

przewieziony do aresztu Ğledczego
w Ostrowie Wlkp.

I po co siĊ tak spieszyli?
18 stycznia, po godz. 19.00 na ul.
PowstaĔców Wlkp. w Kobylej Górze
policjanci zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. 27-letni mieszkaniec
gminy Kobyla Góra przekroczyá prĊdkoĞü
w terenie zabudowanym o 56km/h. MĊĪczyzna „pozbyá siĊ” prawa jazdy.
Trzy dni póĨniej, 21 stycznia, uprawnienia za przekroczenie prĊdkoĞci straciáo piĊciu kierowców:
- w KsiąĪenicach - 48-letni mieszkaniec powiatu gostyĔskiego, jechaá citroenem berlingo z prĊdkoĞcią 108km/h;
- w GiĪycach - kierujący volkswagenem golfem 34-letni mieszkaniec
gminy Grabów (przekroczyá prĊdkoĞü
o 68km/h), kierujący peugeotem 19-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego (aĪ
o 88km/h) oraz kierujący oplem corsą
29-letni mieszkaniec gminy Kraszewice
(o 64km/h);

STRAĒ
Ptasia grypa, rozbity
termometr, poĪary sadzy...
W ostatnim tygodniu straĪacy zostali wezwani do czterech przypadków
pochylonych niebezpiecznie drzew bądĨ
konarów (Szklarka MyĞlniewska, Grabów
nad Prosną, Komorów, Bukownica).
18 stycznia w budynku na ul. Kolejowej w Grabowie rozbito termometr
rtĊciowy. StraĪacy zabrali termometr
i przekazali go do utylizacji.
19 stycznia straĪacy zostali zadysponowani do poĪaru sadzy w kominie
(Grabów, ul. Witosa). Dwa dni póĨniej do
podobnych poĪarów doszáo na ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie oraz w Kobylej
Górze, natomiast 22 stycznia - w Kraszewicach.
20 stycznia w Rojowie zapaliáa siĊ
potrawa pozostawiona na kuchence
gazowej. Jeszcze przed przybyciem
straĪaków poĪar ugaszono.
Ponad 30 interwencji dotyczyáo dziaáaĔ związanych z ptasią grypą

997

998

(m.in. asystowanie przy rozkáadaniu mat
dezynfekujących, wylewanie Ğrodka dezynfekującego).
Nasi straĪacy, jak zawsze, obecni
byli teĪ przy zdarzeniach drogowych:
16 I - Ostrzeszów Pustkowie oraz Grabów Wójtostwo.

PoĪar samochodu
Do poĪaru samochodu osobowego
doszáo 17 stycznia na ul. Kamila BaczyĔskiego w Ostrzeszowie. Spaliáa siĊ
przede wszystkim komora silnika - straty
oszacowano na 1000 zá. Dziaáania straĪaków trwaáy niecaáe 40 minut.

Nocny poĪar garaĪu
Przed czwartą nad ranem, 19 stycznia, straĪacy zostali zadysponowani do
poĪaru garaĪu w Ostrzeszowie na ul.
Bolesáawa ĝmiaáego. Spaliáo siĊ pomieszczenie garaĪowe, sąsiadująca z nim kotáownia, instalacja oraz wyposaĪenie.
Straty oszacowano na 20.000 zá. Akcja
trwaáa niecaáą godzinĊ.

POĩAR W GODZIĉTOWACH - 65.000 Zà STRAT
Przez blisko trzy godziny piĊü
zastĊpów straĪaków walczyáo z poĪarem garaĪu w GodziĊtowach.
16 stycznia, krótko po 23.00 do
PSP w Ostrzeszowie wpáynĊáa informacja o poĪarze garaĪu w GodziĊtowach. Na miejsce zadysponowano piĊü
zastĊpów straĪy: dwa z JRG Ostrzeszów, dwa z OSP Doruchów oraz jeden
z OSP Bukownica.
Paliá siĊ 2-stanowiskowy garaĪ,
dodatkowo wewnątrz znajdowaá siĊ
samochód - budynek wraz z przylegającym do niego zadaszeniem w caáoĞci
objĊty byá ogniem.

fot. OSP Doruchów

PracĊ straĪaków w znaczny sposób utrudniaá panujący mróz. W dachu
wykonano otwory, dziĊki którym, przy
wykorzystaniu wentylatorów oddymiających, usuwano dym z budynku. W celu
ugaszenia pryzmy drewna znajdującej
siĊ pod zadaszeniem podano takĪe
prąd piany ciĊĪkiej - mówi Patryk MoĞ,
rzecznik ostrzeszowskiej straĪy.
Po ugaszeniu poĪaru obiekt sprawdzono pod kątem zarzewi ognia przy
uĪyciu kamery termowizyjnej. Dziaáania
straĪaków trwaáy blisko 3 godziny. Ostatecznie straty oszacowano na 65.000 zá.

najczĊĞciej korzystaáa z usáug ostrowskiej spóáki, dojeĪdĪając codziennie do
szkóá w Ostrowie.
We wrzeĞniu Z. Cegáa znalazá
rozwiązanie. Zaproponowaá, aby do
Ostrowa, zawoziá uczniów prywatny
przewoĨnik - ¿rma „GrzeĞ” z TorzeĔca.
Co prawda, kursy tej ¿rmy miaáy
byü na początku nieco ograniczone ledwie dwa na dzieĔ, ale kto wie, jak
rozwinĊáoby siĊ to w przyszáoĞci, gdyby mieszkaĔcy wyrazili chĊü podróĪy
- w Zalesiu prawo jazdy straciá
31-letni mieszkaniec gminy Grabów.
MĊĪczyzna pĊdziá swoim audi z prĊdkoĞcią 102 km/h.

z tym przewoĨnikiem. Niestety, okazaáo
siĊ, Īe grabowianie, mimo wczeĞniejszych petycji, wolą jeĨdziü MZK... do
ZamoĞcia, i tam zawoziü oraz odbieraü
swoje dzieci.
Oburzenia nie kryje burmistrz.
- Najlepiej wystosowaü petycje,
umieĞciü na niej 500, 600 podpisów,
a póĨniej zrezygnowaü. Kiedy podjĊliĞmy decyzjĊ, aby to prywatny przewoĨnik zawoziá uczniów do Ostrowa, nikt
nie dawaá wiary, Īe uda siĊ tak szybko
zaáatwiü pozwolenie. Wszyscy mówili,
Īe bĊdzie to trwaáo przynajmniej póá
roku. A jednak udaáo siĊ. TuĪ przed
ĞwiĊtami ¿rma „GrzeĞ” rozpoczĊáa dziaáalnoĞü na terenie Grabowa. Na początku myĞleliĞmy, Īe ĞwiĊta, Īe uczniowie
moĪe rzadziej jeĪdĪą do szkóá i nie ma
siĊ czym zraĪaü. Niestety okazaáo siĊ,
Īe w styczniu wcale nie byáo lepiej. Do

Odblask - maáy element,
który ratuje Īycie
Policjanci apelują do wszystkich
mieszkaĔców o noszenie elementów
odblaskowych.
Po zmroku pieszy ubrany w ciemny
strój jest widziany przez kierującego
pojazdem z odlegáoĞci okoáo 40 metrów.
Natomiast osoba piesza, mająca na
sobie elementy odblaskowe, staje siĊ widoczna nawet z odlegáoĞci 150 metrów.
Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy
wyhamowaü i bezpiecznie ominąü pieszego. Przypominamy równieĪ, Īe kaĪdy
pieszy, który porusza siĊ po zmierzchu
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieü odblask umieszczony
w sposób widoczny dla kierujących.
Za brak elementu odblaskowego grozi mandat - mówi Ewa Jakubowska,
rzecznik policji.

Niepeánosprawni
niech siĊ wykaĪą
Nie wiadomo - Ğmiaü siĊ czy pomstowaü na osobnika, który zdecydowaá, by Ğnieg zalegający na parkingu
przed Intermarche zepchnąü na miejsce parkingowe dla osób niepeánosprawnych. Byü moĪe uwaĪa, Īe osoby
niepeánosprawne w ogóle nie powinny
zimą uĪywaü samochodu, a skoro juĪ
mają ochotĊ siĊ przejechaü niech...
zdobywają góry.
red.
Panu Zbigniewowi dziĊkujemy
za nadesáane zdjĊcie.
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autobusu wsiadaáa jedna, czasem dwie
osoby. Firma musiaáa zawiesiü te kursy.
Jak dodaje Z. Cegáa, przewoĨnik
wyrzuciá kilka tysiĊcy... w báoto!
Autobusy do Ostrowa zaczĊáy kursowaü dopiero od grudnia - przez trzy
miesiące grabowianie musieli sobie
radziü sami. Byü moĪe przyzwyczaili
siĊ juĪ do takiego stanu rzeczy albo
poszukali rozwiązania na wáasną rĊkĊ,
chociaĪby poprzez znalezienie stancji
swoim dzieciom.
Trudno podzielaü oburzenie burmistrza - najwidoczniej jego „gest” byá
co najmniej spóĨniony. Trzeba jednak
doceniü jego dobrą wolĊ, bo próbowaá
pomóc mieszkaĔcom - w koĔcu to nie
on, a MZK zrezygnowaáo z kursów
do Grabowa.
A. àawicka
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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

KSIĄDZ ZABRONIà ZBIÓRKI
CZY KAZAà SIĉ MODLIû?
DokoĔczenie ze str. 1.
- Widziaáem z pewnej odlegáoĞci,
jak ks. proboszcz przyjechaá odprawiaü
mszĊ w Szklarce Przygodzickiej - mówi
Ğwiadek zdarzenia. - Po wyjĞciu z samochodu chwilĊ rozmawiaá z máodzieĪą
zbierającą datki na rzecz WOĝP, coĞ
gestykulowaá. Kiedy juĪ wszedá do koĞcioáa, podszedáem do nich i spytaáem,
co siĊ staáo. Odpowiedzieli, Īe ksiądz
zabroniá im zbieraü pieniądze na terenie przykoĞcielnym, a argumentowaá
to tym, Īe bĊdzie miaá z tego tytuáu
jakieĞ problemy. Nie zwymyĞlaá ich,
tylko grzecznie zwróciá uwagĊ, w koĔcu
dziewczynki zbieraáy te pieniądze na
szlachetny cel.
O wypowiedĨ w tej problematycznej
sprawie poprosiáem takĪe proboszcza
para¿i w Czarnymlesie, ks. kan. Grzegorza Zamelka.
- Nie wyprosiáem tych dziewczyn,
lecz zaprosiáem je do koĞcioáa, bo wáaĞnie rozpoczynaáa siĊ msza ĞwiĊta.
PoniewaĪ byáa to máodzieĪ ze Szklarki, miaáem pewnoĞü, Īe wczeĞniej nie
byáa na mszy. Powiedziaáem im takĪe,
Īe powinny zbieraü pieniądze poza

bramą koĞcioáa. Takie rozporządzenie
juĪ kilka lat temu wydaáa kuria. Ale ja
nie wypraszaáem tych dziewczyn ani teĪ
nie mówiáem, by nie zbieraáy pieniĊdzy.
Mogáy to spokojnie robiü, tylko po mszy.
Jasne, Īe powinny prowadziü zbiórkĊ
poza bramą koĞcioáa, bo takie są w tym
wzglĊdzie rozporządzenia, ale zwykle
przymyka siĊ na to oko.
*
WáaĞciwie nic siĊ nie staáo. Ksiądz
kulturalnie (co przyznaje Ğwiadek zdarzenia) zwróciá uwagĊ, Īeby na terenie
przykoĞcielnym nie prowadziü zbiórki.
Mógá tego nie mówiü, przymknąü oko jak to czyni wiĊkszoĞü proboszczów, np.
w Ostrzeszowie. JednakĪe ks. Grzegorz
uznaá, Īe poinformowaü powinien, bo
przecieĪ jest to rozporządzenie jego
wáadz zwierzchnich, i to sprzed wielu lat.
Ponadto zaprosiá máodzieĪ do udziaáu
we mszy i z tego, co wiem, dziewczyny
rzeczywiĞcie w tej mszy uczestniczyáy. Potem zaĞ kontynuowaáy zbiórkĊ.
MoĪna by powiedzieü „wilk syty i owca
caáa”, a jednak jakiĞ niesmak pozostaá.
K. Juszczak

54.143,21 zá uzbierano
na rzecz WOĝP
Znamy juĪ ostateczną
kwotĊ, jaką w Ostrzeszowie uzbieraáa WOĝP. To
54.143,21 zá!!! Kwota robiąca wraĪenie, o ponad
10 tys. przekraczająca tĊ
uzbieraną przed rokiem.
Brawo wolontariusze! Brawo organizatorzy! Brawo
wszyscy darczyĔcy! Na tak
znaczącą sumĊ záoĪyáy siĊ
takĪe waluty obce (m.in.: euro, korony
norweskie, szwedzkie i duĔskie, ukraiĔskie hrywny, pensy, forinty, funty,
korony czeskie). Do puszki wrzucono
równieĪ… záotą obrączkĊ.
Serdecznym gestem wykazali siĊ
Honorowi Dawcy Krwi, oddając na
rzecz Orkiestry, a szczególnie osób
chorych i potrzebujących, 5,850 ml
krwi. DziĊkujemy.
(k)

PODZIĘKOWANIE

Sztab przy Ostrzeszowskim Centrum
Kultury serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy wspomogli ten jakże szczytny cel
i byli w tym dniu z nami. Wielkie dzięki
dla wolontariuszy, występujących zespołów,
publiczności, sponsorów, darczyńców i dla
każdego, kto włączył się w to świąteczne granie.
Dziękujemy Centrum Sportowemu
„Kotłownia”, Ściance Wspinaczkowej

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ.

„Okap” za zabawy towarzyszące i włączenie
się w akcję. Słowa podziękowań kierujemy
również w stronę Krwiodawstwa w Ostrzeszowie, Banku Pekao, Pana
Radzikowskiego, Pana
Wrzesińskiego, Sklepu
Trapez i wszystkich, którzy
okazali serce przy organizacji tegorocznego Finału.
Grały z nami zespoły muzyczne i taneczne, dla których również wielkie dzięki!
A byli to m.in: grupy taneczne OCK, Dance
Academy Ostrow, zespoły: Kontrabanda,
Menelaos, The Foomix, Garażowy Raj,
Domniemani i Siła Przebicia. Nie zabrakło
również tradycyjnego „światełka do nieba”.
Bardzo się cieszymy z tegorocznego
wyniku i mamy nadzieję,że w przyszłym
roku go pobijemy!
Gramy do końca świata i jeden dzień
dłużej!

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
informuje,
Īe na tablicy ogáoszeĔ w UrzĊdzie
Miasta i Gminy
w Mikstacie, ul. Krakowska 17
zgodnie z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoĞciami (Dz. U. z 2010r. Nr
102 poz. 651- tekst jednolity)
wywieszony zostaá

WYKAZ NIERUCHOMOĝCI
PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAĩY

602 460 571
www.kominki-tomek.pl

Informacji udziela:
UMiG w Mikstacie
ul. Krakowska 17, pok. nr 14
tel: 62/731 00 43

NIE DOCZEKALI DNIA WOLNOĝCI
W sobotĊ, 20 stycznia byáo jasne, Īe ofensywa wojsk radzieckich
jest juĪ blisko, Īe za kilka, moĪe
kilkanaĞcie godzin wjadą do Ostrzeszowa ruskie czoági. W obliczu nieuchronnej klĊski ruszyáy w miasto
patrole niemieckiej Īandarmerii, by
siaü strach, spustoszenie i Ğmierü.
Wchodzono do mieszkaĔ, wyciągając stamtąd mĊĪczyzn i spĊdzając
ich pod ratusz. Do napotkanych na
ulicach strzelano tylko dlatego, Īe
byli Polakami. Tego dnia zamordowanych zostaáo 14 mieszkaĔców
Ostrzeszowa - zupeánie przypadkowych, zwykáych, szarych obywateli.
Byli to: Alojzy Adamski, Ignacy
Biernat, Szczepan Biernat, Jan
Kubasik, Ignacy Kubasik, Józef
Morawa, Franciszek Poszwa, Marian Rutkowski, Zbigniew Biernacki, cháopak o nazwisku Gruszka,
Walerian Stempniewicz i Marian Strenk. By sterroryzowaü
ludnoĞü, Niemcy zastrzelili jednego z zatrzymanych, kilkunastoletniego ucznia krawieckiego Walentego Páaczka.
Przypadkową o¿arą urządzonego przez Īandarmów „polowania” byá równieĪ niemiecki osadnik.
Innych wyáapanych w domach i na ulicach mĊĪczyzn
(okoáo 80), zapĊdzono do obozu jenieckiego, czyli budynku
gimnazjum (obecnie liceum). Tam nastĊpnego dnia mieli
zostaü rozstrzelani. Masakrze zapobiegá „ludzki odruch”
dowódcy obozu, który nie zezwoliá na rzeĨ, oraz szybszy niĪ
siĊ spodziewano wjazd rosyjskich czoágów do centrum miasta.
W niedzielĊ rankiem - 21 stycznia 1945 roku - Ostrzeszów
byá wolny od niemieckiej okupacji.

RADNI JEDNOGàOĝNIE ZA BUDĩETEM

Sesja budĪetowa to zwykle dáugotrwaáe obrady. Tym razem, podczas odbywającej siĊ 19 stycznia
XXIII sesji Rady Miejskiej Grabowa
nad Prosną, obrady „zmieĞciáy siĊ”
w rozsądnych czasowo granicach.
Pewnie dlatego, Īe wczeĞniej na
komisjach zdoáano porozumieü siĊ
co do niemal wszystkich proponowanych przez radnych poprawek.
Burmistrz trochĊ je zmody¿kowaá,
lecz zaakceptowaá, zaĞ radnym pozostaáo juĪ tylko uchwaliü budĪet.
Uczynili to jednogáoĞnie.
PrzyjĊcie uchwaáy w sprawie „Wieloletniej prognozy ¿nansowej gminy
Grabów na lata 2017-2014” stanowiáo
wstĊp do przyjĊcia budĪetu na 2017 rok.
Dochody ustalono na poziomie
29.730.046 zá, zaĞ wydatki wyniosą
29.775.800 zá. De¿cyt w wysokoĞci
45.754 zá zostanie pokryty przychodami
z zaciągniĊtych kredytów.

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

693 635 565; 606 718 442

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

Do najwaĪniejszych zadaĔ naleĪeü
bĊdą m. in.: termomodernizacja Szkoáy Podstawowej i Gimnazjum w Grabowie, przebudowa dróg gminnych,
przebudowa Domu Máodego Rolnika
w Bukownicy.
Burmistrz Z. Cegáa podziĊkowaá
wszystkim tym, którzy pracowali nad
projektem budĪetowym.
- BudĪet jest realny, bezpieczny
i optymistyczny - mówiá wáodarz Grabowa.
W wolnych gáosach i wnioskach
wypowiedziaá siĊ Jacek Gáadysz.
- Jeszcze nie tak dawno na tej sali
byá taki haáas o autobus do Ostrowa,
500 podpisów itd. Co dalej z tym autobusem, jeĨdzi, nie jeĨdzi? Bo
ponoü zostaá zlikwidowany,
dlatego, Īe nie byáo chĊtnych.
- stwierdziá radny.
Piotr KiciĔski zgáosiá interpelacjĊ do radnego Ptaka.
JakiĞ czas temu dowiedziaá
siĊ z prasy, Īe wszystkie inwestycje w gminie Grabów
ma „zaáatwiaü” wáaĞnie ten
radny powiatowy. KiciĔski
skarĪyá siĊ teĪ na prĊdkoĞü,
z jaką mogą poruszaü siĊ kierowcy po drodze w Grabowie
Wójtostwie.

- 70km/h i jedno przejĞcie
dla pieszych - wyliczaá. - Przy tej
drodze rosną drzewa, kierowcy
powinni naprawdĊ uwaĪaü, bo
moĪe tam dojĞü do kolizji ze zwierzyną. W imieniu mieszkaĔców
wnoszĊ o ograniczenie prĊdkoĞci
na tym terenie do 60km/h i o to,
aby oznaczyü ten obszar jako
zabudowany. Poza obszarem
zabudowanym moĪemy uĪywaü
dáugich Ğwiateá, moĪemy trąbiü,
a przecieĪ tam mieszkają ludzie.
To, Īe w Grabowie przestaá
znów kursowaü autobus do Ostrowa,
zdaniem KiciĔskiego, nie jest záą wolą
mieszkaĔców. JeĞli MZK proponuje
mieszkaĔcom Grabowa dojazd do
Wielowsi i osiem kursów na dzieĔ, to
grabowianie, mimo wszystko, wybierają
MZK i wolą dojechaü do oĞciennych
miejscowoĞci po swoje dzieci, aniĪeli
czekaü „u siebie” na autobus, który
kursuje tylko dwa razy na dzieĔ.
Na koniec mĊĪczyzna ponownie
zwróciá siĊ z proĞbą do Maksymiliana
Ptaka o wybudowanie zatoki przystankowej na granicy miejscowoĞci - ZamoĞü i Wójtostwo.
(O autobusach szerzej na s. 3.)
A. à.

spójrz w przyszáoĞü

cementowo - wapienne maszynowo

i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

W 72. rocznicĊ tamtych tragicznych wydarzeĔ, delegacja
záoĪona z przedstawicieli wáadz i róĪnych organizacji spoáecznych, upamiĊtniáa o¿ary Krwawej Soboty, skáadając pod
poĞwiĊconą im tablicą biaáo-czerwoną wiązankĊ. Uczestnicy
tego symbolicznego apelu udali siĊ takĪe na ostrzeszowski
cmentarz, by tam, na mogile, w której spoczywa dziewiĊcioro
pomordowanych w Krwawą SobotĊ, záoĪyü kwiaty i zapaliü
znicze pamiĊci. Nad mogiáą napis: „ĩYCIE WASZE OJCZYZNĉ WSKRZESIàO”. Nie doczekali dnia wolnoĞci, dlatego
teĪ, przemierzając ĞcieĪki ostrzeszowskiego cmentarza,
wspomnijmy tych cichych bohaterów.
K. Juszczak

XXIII sesja Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną

Tynki tradycyjne

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
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Dwustronnie gãadkie
Nie wymagajð malowania
Nie gnijð
âatwe w obróbce

OSZCZČDZ AJ
CZ AS I PIENIćDZE !!!

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
www.oknoplast.com.pl

Promocją objĊte są wybrane produkty.
Regulamin promocji dostĊpny jest na stronie www.

Partner Handlowy:

ATUT, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 20, tel. 608 054 548
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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.

PTASIA GRYPA W NASZYM POWIECIE
DokoĔczenie ze str. 1.
- W stre¿e zapowietrzonej, w promieniu trzech kilometrów wszystkie
gospodarstwa zostaáy sprawdzone mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii,
Krzysztof Lamek. - Natomiast okrĊg
w promieniu 10km, sprawdzany bĊdzie
w tym tygodniu. Tam czĊstotliwoĞü kontroli bĊdzie mniejsza. Skoncentrujemy
siĊ na stre¿e zapowietrzonej - jeszcze
dwa, trzy razy chcemy skontrolowaü
kaĪde gospodarstwo w tej stre¿e. Musimy sprawdziü, czy wszystkie wytyczne
z zarządzenia wojewody są respektowane. Pierwsze lustracje wykazaáy
duĪe nieprawidáowoĞci, jeĞli chodzi
o zabezpieczenie gospodarstw, jednak
kolejne inspekcje upewniają, Īe ludzie
powaĪnie potraktowali wczeĞniejsze
zalecenia, jak np. stosowanie mat dezynfekcyjnych i Ğrodków dezynfekcyjnych do nasączania mat.
MoĪna zauwaĪyü, Īe takie maty
wystĊpują nie tylko na terenie gospodarstw, lecz w wielu miejscach na drogach publicznych. MoĪemy je spotkaü
m.in. w Rojowie, na drodze wojewódzkiej 449, w Bierzowie, MyĞlniewie…
Przed nimi znajdują siĊ znaki informu-

jące o ptasiej grypie. Kierowcy proszeni
są o zwalnianie przed wjazdem na maty
- do 5km/h. Maty te co jakiĞ czas nasączane są przez straĪaków specjalnym
páynem dezynfekującym.
*
W związku z pojawieniem siĊ ogniska ptasiej grypy zaczĊáy pojawiaü siĊ
róĪne pogáoski i pytania. Są nawet wątpliwoĞci, czy feralna ferma byáa legalna.

- Mamy fermy bardziej i mniej
profesjonalne - odpowiada K. Lamek.
- Fermy kacze czĊsto są fermami
zasiedlanymi w budynkach dostosowawczych, zaadoptowanych po innych
zwierzĊtach. JednakĪe wszystkie wymogi do hodowli kaczek w tej fermie
byáy speánione i znajduje siĊ ona w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii. MoĪe nie byáa supernowoczesna,
lecz speániaáa normy.
Czy nie uáatwiáo to jednak przenikniĊcia wirusa ptasiej grypy?

- Są na naszym terenie bardzo áadne i nowoczesne fermy, gdzie hoduje
siĊ np. gĊsi - kontynuuje dr Lamek. - Te
gĊsi raz na jakiĞ czas muszą wyjĞü
na zewnątrz, muszą mieü dostĊp do
ĞwieĪego powietrza. Asekuracja jest
peána, a jednak nie sposób dopilnowaü,
aby dziki ptak nie usiadá tam, gdzie
wychodzą gĊsi, i nie przeniósá wirusa.
Tutaj prawdopodobnie byáa podobna
sytuacja, podejrzewamy, Īe ptaki Īyjące
na wolnoĞci siadaáy na belach sáomy,
która potem sáuĪyáa do podĞcióáki. Niewykluczone, Īe wáaĞnie to byáo Ĩródáem zaraĪenia. Wszystkiego nie da
siĊ wáoĪyü pod dach i zabezpieczyü
przed ptakami.
Na koniec moĪe najwaĪniejsza
w tym wszystkim kwestia: CZY WIRUS PTASIEJ GRYPY JEST GROħNY
DLA CZàOWIEKA?
Wedáug o¿cjalnych danych organizacji Ğwiatowych ten wirus nie jest
zakaĨny dla ludzi - zapewnia K. Lamek.
- MiĊsa surowego siĊ nie je, a kaĪda
obróbka cieplna zabija wirusa bardzo
szybko. Dotyczy to równieĪ spoĪywania jaj. Jajek kaczych w ogóle nie ma
w sprzedaĪy rynkowej, zaĞ te kurze
pochodzące z jakiejkolwiek hodowli
podlegają procesowi dezynfekcji, w wyniku której wszelkie zarazki giną. Wirus

H5N8 ginie teĪ w temperaturze 90 stopni Celsjusza - zatem kaĪde zaparzone
lub gotowane jajko nie bĊdzie posiadaü
wirusa ptasiej grypy. Dla czáowieka nie
ma wiĊc Īadnego niebezpieczeĔstwa,
za to wirus H5N8 jest bardzo záoĞliwy
dla ptaków. Ogniska ptasiej grypy powodują niesamowite straty w produkcji
drobiu - nie moĪna go eksportowaü.
Stąd paĔstwo robi wszystko, by jak
najszybciej stáumiü ogniska zarazy.
Poza tym wirusy szybko siĊ mutują
i zawsze istnieje groĨba, Īe jakaĞ kolejna ich odmiana moĪe zagraĪaü nie
tylko ptakom, ale takĪe ludziom.
**
Na dziĞ sytuacja jest pod kontrolą,
a ognisko ptasiej grypy wáaĞciwie zostaáo zduszone. Jednak najwczeĞniej po
30 dniach bĊdzie moĪna w tym miejscu
wznowiü hodowlĊ. Tak samo dáugo bĊdą
teĪ stosowane nadzwyczajne Ğrodki
prewencji w tutejszych gospodarstwach.
Ale czy na tym skoĔczy siĊ problem
ptasiej grypy w naszym powiecie? Nie
wiadomo, bo nikt nie zagwarantuje, czy
caáe to zajĞcie nie „odbije siĊ” na producentach drobiu, których w u nas nie
brakuje. Oby nie, choü niewykluczone,
Īe skutki pojawienia siĊ ptasiej grypy
w powiecie ostrzeszowskim bĊdą trwaü
o wiele dáuĪej niĪ samo ognisko choroby, z którym - jak siĊ wydaje - sáuĪby
weterynaryjne poradziáy sobie báyskawicznie.
K. Juszczak

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Drodzzzyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Stanisâaw Jeīewski
emeryt

Najbardziej obawiam siċ przeziċbienia i grypy - uwaīam, īe trzeba
te choroby „wyleīeý”, bo sĆ bardzo
podstċpne i niebezpieczne. Oczywiğcie zawsze staram siċ przestrzegaý
pewnych zasad, by uchroniý siċ przed
grypĆ. Najlepiej byâoby w ogóle nie
wychodziý z domu, ale wiadomo, īe
tak siċ nie da, dlatego trzeba zadbaý
o odpowiednie ubranie - zwâaszcza
zimĆ. Czasem warto ubraý siċ na tzw.
„cebulkċ”. Jeğli chodzi o proÀlaktykċ,
to polecam sok - kwiat lipy z miodem.
Moīna go kupiý w spoīywczym sklepie. Jeīeli mimo wszystko dopadnie
mnie przeziċbienie, to zaīywam eurespal - pomaga. Dla mnie niezawodnym
sposobem na grypċ jest teī np. mikstura z cytryny, czosnku, miodu i cebuli. Warto teī siċ zaszczepiý przeciwko
infekcjom, chociaī w moim wieku nie
stosujċ juī takich rozwiĆzaĕ.
Nie sĆdzċ, aby ptasia grypa mogâa
zagroziý ludziom, nigdy nie sâyszaâem
o takim przypadku, īeby czâowiek
zaraziâ siċ od drobiu, ale jak to mówiĆ
- lepiej dmuchaý na zimne i stosowaý
siċ do wydawanych zaleceĕ.

Jak siċ chroniý przed chorobami?

Mirosâawa Oleğ
rencistka

Jakiğ czas temu dopadâa mnie
grypa, ale przeszâam jĆ dosyý âagodnie. Wychodzċ z zaâoīenia, īe
aby uniknĆý infekcji, naleīy siċ zaszczepiý. Chorujċ na astmċ oskrzelowĆ, dlatego dla mnie szczepienie
jest bardzo waīne. áatwiej wtedy
znieğý chorobċ, âatwiej jĆ wyleczyý,
unikniemy powikâaĕ. Dobrze, jeğli
juī wczeğniej zadbamy o swoje
zdrowie, âykajĆc np. rutinoscorbin
czy witaminċ C. ZimĆ naleīy ciepâo
siċ ubieraý, ale trzeba teī zwróciý
uwagċ na to, aby siċ nie przegrzaý,
bo wtedy o chorobċ nietrudno. Ja
akurat obawiam siċ róīnych epidemii.
Trudno powiedzieý, czy ludzie
powinni siċ baý ptasiej grypy, bo ta
choroba dotyka gâównie drobiu, ale
lepiej zachowaý ostroīnoğý. Zjedzenie zaraīonego miċsa po obróbce
termicznej raczej nie stanowi dla
nikogo zagroīenia, ale kogla-mogla
lepiej nie robiý.

Eliza Prokocka
pracownik biurowy

Uwaīam, īe w celu zapewnienia
sobie ochrony przed róīnymi chorobami warto piý duīo zióâ - wâağnie
wracam ze sklepu zielarskiego. Ja
pijċ np. kwiat czarnego bzu - to zioâo
bardzo rozgrzewa organizm, tak samo
lipa. Na noc zawsze parzċ sobie rumianek, moīna go piý z miodem, fajnie
siċ po tym ğpi. Rano warto dodaý do
herbaty trochċ miodu, oczywiğcie nie
do gorĆcej, bo wtedy dobroczynne
dziaâanie miodu zostanie zniszczone. ZimĆ waīny jest ubiór, wâağciwie
od paĩdziernika noszċ czapkċ, zimĆ
obowiĆzkowo trzeba teī nosiý szalik,
rċkawiczki, podkoszulek i rajstopy pod
spodnie. Wskazane sĆ teī spacery,
nie doğý, īe czâowiek ma dziċki temu
lepszĆ kondycjċ, to jeszcze siċ uodparnia. Nie kupujċ īadnych ğrodków
w aptece, nie ufam im. Ani razu teī nie
szczepiâam siċ, jestem jak najbardziej
za naturalnymi ğrodkami.
Ptasia grypa? Nie moīna przejğý
obok tego obojċtnie, choý, póki co,
choroba ta stanowi gâównie zagroīenie dla ptactwa, ale kto wie, co
bċdzie dalej.

Rozm. i fot.
A. Pisula, A. áawicka, S. Szmatuâa

Urszula Rybak
kierownik budowy

Ja jestem twardzielem, nie bojċ siċ
sezonowych chorób, nie stosujċ teī
īadnej proÀlaktyki. To zahartowanie
wynika pewnie z mojego stylu īycia. Ja
budzċ siċ do īycia, gdy jest porzĆdny
mróz, nie znoszċ za to upaâów. Īyjċ
normalnie, nie stosujċ īadnych zióâek,
leków, suplementów. Unikam chemii,
uwielbiam zupy, pijam co najwyīej herbatċ z miodem, z cytrynĆ, z malinami.
Trzeba duīo przebywaý na dworze.
Waīne jest dostosowanie ubioru do
pogody, ale nie moīna siċ przegrzewaý. Czapki nie noszċ, zakâadam jĆ co
najwyīej jak jest 30-stopniowy mróz.
Kiedyğ, dawno temu, dopadâa mnie
grypa, ciċīko jĆ przechodziâam i potem
z dwa lata siċ szczepiâam. Ale teraz
juī tego nie robiċ. Caâe īycie pracujċ
na dworze, wiċc moīe dlatego jestem
taka zahartowana.
Ptasiej grypy teī chyba nie naleīy
siċ obawiaý, nie jestem, co prawda,
ekspertem, ale myğlċ, īe trzeba po
prostu īyý normalnie.

Mirosâaw Jankowski
pracownik budowlany

Obawiam siċ wszelkich sezonowych chorób, a to chyba dlatego, īe
mam maâe dzieci i one ciĆgle coğ âapiĆ.
Pogoda jest, jaka jest - raz jest ciepâo,
raz zimno - âatwo czegoğ siċ nabawiý.
W walce z drobnymi przeziċbieniami
najlepsze sĆ domowe specyÀki, tzw.
„babcine metody”: cebula, herbata
z cytrynĆ, z naturalnymi sokami, malinowym, z czarnego bzu. Nie korzystam
z reklamowanych specyÀków, wiċc nie
wiem, czy w ogóle dziaâajĆ. Jak juī
siċ porzĆdnie zachoruje, to trzeba po
prostu iğý do lekarza. Wtedy wiadomo - antybiotyk, a w przypadku dzieci
czċsto i zastrzyki.
ZimĆ najlepiej ubieraý siċ „na
cebulkċ”, waīne sĆ teī szczepienia
- wszystkie obowiĆzkowe, tak jak zalecajĆ lekarze.
Ptasia grypa to nic nowego, co
prawda w naszym powiecie jeszcze
jej nie byâo, ale to chyba kwestia czasu. Moīemy siċ jej obawiaý tak jak
wszystkich chorób, zwykâa grypa teī
moīe nieğý za sobĆ róīne powikâania.
Mnóstwo jest chorób, o których nawet
nie wiemy, róīne mutacje, naukowcy
nie nadĆīajĆ z szukaniem leków na nie.
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STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Informacje Powiatowe
Redakcja
Magdalena Kułak
tel. 62 732 00 50

www.powiatostrzeszowski.pl
Obwieszczenie
Starosta Ostrzeszowski, dziaáając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postĊpowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 roku,
poz.23/, zwaną dalej kpa, oraz art. 11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych /jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031/, zwaną dalej ustawą,
zawiadamia, Īe na wniosek Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 5 stycznia 2017
roku /l.dz. wpáywu 154/ zostaáo wszczĊte postĊpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĊ inwestycji drogowejpn. „Rozbudowa
ulicy Lazurowej w m. Ostrzeszów Pustkowie - budowa chodnika”.
Akta i dokumentacja związana z ww. sprawą jest do wglądu w Wydziale
Budownictwa i ĝrodowiska, w godzinach pracy urzĊdu, tj. od godz. 7.30 do 15.30
/ budynek „B”, poáoĪony przy ulicy Norweskiej w Ostrzeszowie/.
Zgodnie z art. 73 ust.1 kpa organ jest obowiązany umoĪliwiü stronom przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
Przedmiotowe zawiadomienie o wszczĊciu postĊpowania zgodnie z art. 49 kpa
oraz w po-wiązaniu z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
/ jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031/ jest obwieszczeniem, które bĊdzie
zamieszczone na áamach czasopisma lokalnego, na urzĊdowej tablicy ogáoszeĔ
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie i UrzĊdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
oraz na stronach internetowych tych urzĊdów.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uwaĪa siĊ za dokonane po upáywie 14
dnia od dnia publicznego ogáoszenia.
z up. Starosty
Kazimierz Ciurys
Kierownik Wydziaáu
Budownictwa i ĝrodowiska
PUNKT NIEODPàATNEJ POMOCY PRAWNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
UL. 21STYCZNIA 2 I PIĉTRO POK. NR 35
tel. 62 732 00 19
Punkt nieodpáatnej pomocy prawnej obsáugiwany przez radców prawnych
i adwokatów wyznaczonych przez OkrĊgową IzbĊ Radców Prawnych w Poznaniu
oraz OkrĊgową RadĊ Adwokacką w Poznaniu.
Harmonogram przyjĊü w ramach nieodpáatnej pomocy prawnej:
Godziny przyjĊü: od poniedziaáki do piątku od 11:30 - 15:30
W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez RadĊ OkrĊgową Izby
Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez OkrĊgową
RadĊ Adwokacką w Poznaniu:
- radca prawny Krzysztof Tomaszewski (poniedziaáki)
- radca prawny Danuta Ratajczak (Ğrody)
- radca prawny Maágorzta Dubis-àĊpa (co drugi piątek)
- adwokat Katarzyna Lipnicka-RĊk (wg harmonogramu rocznego )
- adwokat Anna GabryĞ, (wg harmonogramu rocznego)
- adwokat Witold GabryĞ (wg harmonogramu rocznego)
Adwokaci przejmują wg harmonogramu rocznego we wtorki, czwartki i co
drugi piątek, naprzemiennie co 3 tygodnie.
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym ĞwiĊta paĔstwowe) Punkt bĊdzie
nieczynny.
PUNKT NIEODPàATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PROWADZONY PRZEZ
ORGANIZACJĉ POZARZĄDOWĄ
- Grabów n.Prosną, ul. Kaliska 22
- Mikstat, ul. KoĞciuszki 4,
- Doruchów, ul. KĊpiĔska 13
- Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 1,
- Czajków, Urząd Gminy
Punkt zorganizowany w piĊciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne
porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostaáo organizacji pozarządowej wyáonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o poĪytku
publicznym i wolontariacie.
Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi MáodzieĪy Wiejskiej z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.
W punkcie tym nieodpáatna pomoc prawna moĪe byü Ğwiadczona przez radcĊ
prawnego, adwokata oraz osobĊ, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.
Harmonogram przyjĊü w ramach nieodpáatnej pomocy prawnej:
poniedziaáki: od godz. 13:00 do 17:00, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS,
ul. Kaliska 22,
wtorki: od godz. 12:30 do 16:30, Doruchów, Urząd Gminy
Ğrody: od godz. 7:45 do 11:45, Mikstat, lokal, ul. KoĞciuszki 4
czwartki: * co drugi tydzieĔ: Kobyla Góra, Urząd Gminy, od godz. 7:30 do 11:30,
oraz Czajków, Urząd Gminy 7:30 do 11:30
piątki: od godz. 7:30 do 11:30, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym ĞwiĊta paĔstwowe) Punkt bĊdzie
nieczynny.
* Punkt w Kobylej Górze czynny bĊdzie w co drugi czwartek:
5.01.2017; 19.01.2017; 2.02.2017; 16.02.2017; 2.03.2017, 16.03.2017,
30.03.2017, 13.04.2017, 27.04.2017, 11.05.2017, 25.05.2017, 8.06.2017, 22.06.2017,
6.07.2017, 20.07.2017, 3.08.2017, 17.08.2017, 31.08.2017, 14.09.2017, 28.09.2017,
12.10.2017, 26.10.2017, 9.11.2017, 23.11.2017, 7.12.2017, 21.12.2017.
Punkt w Czajkowie czynny bĊdzie w co drugi czwartek:
12.01.2017; 26.01.2017; 9.02.2017; 23.02.2017; 9.03.2017, 23.03.2017,
6.04.2017, 20.04.2017, 4.05.2017, 18.05.2017, 1.06.2017, 29.06.2017, 13.07.2017,
27.07.2017, 10.08.2017, 24.08.2017, 7.09.2017, 21.09.2017, 5.10.2017, 19.10.2017,
2.11.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 28.12.2017.
Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na Stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji
Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáki nr 148/7
o pow. 0,4783 ha, poáoĪonej w obrĊbie ewidencyjnym Szklarka MyĞlniewska,
gmina Ostrzeszów, zapisanej w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00038489/8, bĊdącej
wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze bezprzetargowej na rzecz nastĊpcy
prawnego dotychczasowego dzierĪawcy. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej
Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 5q/ha za rolĊ klasy VI jak dla celów podatkowych.

Dziaáając na podstawie:
art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami /jednolity tekst Dz. U. 2016r., poz. 2147
z póĨniejszymi zmianami/
Zarządzenia Nr 683/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaĪy, w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, stanowiącej wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa zabudowanej nieruchomoĞci poáoĪonej w Pisarzowicach, gmina Kobyla Góra podaje do publicznej wiadomoĞci:

•
•

Wykaz nieruchomoĞci stanowiącej wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa przeznaczonej do sprzedaĪy w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
Lp

PoáoĪenie

Numer
dziaáki

Pow.
dziaáki
w ha

Numer KW

WartoĞü gruntu wraz
ruinami zabudowaĔ w zá

Cena gruntu wraz ruinami
zabudowaĔ po zastosowaniu
50 % boni¿katy w zá

1.

Pisarzowice

224

0,3760

KZ1O/00047567/5

213.300,00

106.650,00

Sprzedawana nieruchomoĞü na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usáug /jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 710 z póĨniejszymi zmianami/ jest zwolniona z podatku VAT.
Dziaáka 224 posiada ksztaát regularny – prostokąta, bezpoĞrednio przylega do drogi publicznej –asfaltowej, a takĪe ma
czĊĞciowy dostĊp do infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej i wodnej). Uksztaátowanie terenu na przewaĪającym
obszarze jest páaskie, w póánocnej czĊĞci dziaáki lekko pochyáe. Dziaáka zabudowana jest budynkiem dawnego koĞcioáa
ewangelickiego w stanie zabezpieczonej ruiny. CzĊĞciowo poroĞniĊta jest drzewostanem – dąb, sosna, lipa, brzoza i akacja.
Zgodnie z Wypisem Nr BG.7323/1/2007 z dnia 10.09.2007 r. z ustaleĔ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra, zatwierdzonego Uchwaáą Nr XVI/114/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra przedmiotowa nieruchomoĞü
posiada przeznaczenie pod usáugi kultu religijnego i oznaczona symbolem Upr oraz pod tereny dróg - droga gminna nr 9510
klasy L i oznaczona symbolem 4KUI.
Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu z dnia 15 stycznia 1982 r. I.dz. KL –III-5340/1/82
oraz decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 sierpnia 2008 r. I.dz.WD-4151/1635/63R/2008
nieruchomoĞü zapisana jest obecnie w rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 705/Wlkp/A. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzją Nr 331/2015 z dnia 15.12.2015r. wyraziá zgodĊ na zbycie zabytku tj.
koĞcioáa ewangelickiego i cmentarza koĞcielnego wokóá koĞcioáa, jednakĪe nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia
niezbĊdnych prac konserwatorskich polegających na naprawie dachu w ciągu 2 lat od nabycia nieruchomoĞci, a w pozostaáych
czĊĞciach budynku w ciągu 4 lat od daty nabycia nieruchomoĞci.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami w przypadku sprzedaĪy nieruchomoĞci wpisanej do rejestru zabytków cenĊ ustala siĊ na poziomie 50% wartoĞci nieruchomoĞci.
Uwaga! Osoby, którym przysáuguje pierwszeĔstwo w nabyciu nieruchomoĞci, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami /jedn. tekst Dz. U. z 2016r., poz.2147 z póĨniejszymi zmianami/, winny
záoĪyü do Starosty Ostrzeszowskiego - ul. Zamkowa 31, wniosek wraz z oĞwiadczeniem wyraĪającym zgodĊ na powyĪszą
cenĊ, w terminie 6 tygodni licząc od dnia ogáoszenia.
Informacja - pokój nr 51, tel.732-00-80.
ZARZĄD POWIATU
OSTRZESZOWSKIEGO

ZARZĄD POWIATU
OSTRZESZOWSKIEGO

informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na Stronie Internetowej
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.
pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie
o wydzierĪawieniu lokalu znajdującego siĊ na dziaáce nr 283 o powierzchni 276,79 m2, poáoĪonej
w obrĊbie ewidencyjnym KuĨnica
Grabowska, gmina Kraszewice,
zapisanej w ksiĊdze wieczystej
KZ1O/00041711/8, bĊdącej wáasnoĞcią Powiatu Ostrzeszowskiego,
w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego dzierĪawcy.
WartoĞü czynszu miesiĊcznego
wynosi 2 359,32 záotych brutto.

informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ
oraz na Stronie Internetowej Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie (www.
powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie
Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu
lokalu znajdującego siĊ na dziaáce
nr 283 o powierzchni 106,72 m2,
poáoĪonej w obrĊbiĊ ewidencyjnym KuĨnica Grabowska, gmina
Kraszewice, zapisanej w ksiĊdze
wieczystej KZ1O/00041711/8, bĊdącej wáasnoĞcią Powiatu Ostrzeszowskiego, w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego dzierĪawcy.
WartoĞü czynszu miesiĊcznego
wynosi 1511,75 záotych brutto.

ZARZĄD POWIATU
OSTRZESZOWSKIEGO
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na Stronie Internetowej
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.
pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie
o wydzierĪawieniu lokalu znajdującego siĊ na dziaáce nr 283 o powierzchni 165,15 m2, poáoĪonej
w obrĊbiĊ ewidencyjnym KuĨnica
Grabowska, gmina Kraszewice,
zapisanej w ksiĊdze wieczystej
KZ1O/00041711/8, bĊdącej wáasnoĞcią Powiatu Ostrzeszowskiego,
w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego dzierĪawcy.
WartoĞü czynszu miesiĊcznego
wynosi 898,54 záotych brutto.

NOWOROCZNE SPOTKANIE
Z PRZEDSIĉBIORCAMI
POWIAT OSTRZESZOWSKI
W GRONIE LAUREATÓW
RANKINGU POWIATÓW ZPP
Powiat ostrzeszowski powtórzyá
ubiegáoroczne sukcesy w rankingach prowadzonych przez Związek
Powiatów Polskich: Rankingu Gmin
i Powiatów oraz Ogólnopolskim
Rankingu Energii Odnawialnej, plasując siĊ odpowiednio na szóstym
i siódmym miejscu.
Zdobywając 41955 punktów
w klasyfikacji Rankingu Gmin
i Powiatów w kategorii powiatów
do 60 tys. mieszkaĔców (w tej
kategorii ocenianych byáo 118 powiatów) nasz powiat znalazá siĊ
w Ğcisáej czoáówce najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce.
Ogólnopolski Ranking Gmin
i Powiatów to jedyny tego rodzaju
ranking samorządów, z tak szerokim
spektrum analizy. Samorządy są
oceniane przez ekspertów ZPP wedáug wielu kryteriów zgrupowanych
w jedenastu grupach tematycznych,
m.in.: dziaáania proinwestycyjne
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakoĞü obsáugi mieszkaĔca
oraz funkcjonowania samorządów,
rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego, rozwój spoáeczeĔstwa obywatelskiego, promocjĊ rozwiązaĔ
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
spoáecznej, wspieranie dziaáaĔ na
rzecz gospodarki rynkowej.
ListĊ laureatów prezentujemy
na naszej stronie: http://powiatostrzeszowski.pl/asp/pl_start.
asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=5384&akcja=artykul

Ponad 100 osób wziĊáo udziaá
w Noworocznym Spotkaniu z PrzedsiĊbiorcami. Na zaproszenie starosty

ostrzeszowskiego Lecha Janickiego
i burmistrza Ostrzeszowa Mariusza
Witka, 16 stycznia do kinoteatru Piast
w Ostrzeszowie przybyli
przedsiĊbiorcy powiatu
ostrzeszowskiego, parlamentarzyĞci, wáadze samorządowe wszystkich
szczebli oraz przedstawiciele instytucji publicznych
i jednostek organizacyjnych powiatu ostrzeszowskiego.
Wójtowie i burmistrzowie przygotowali
specjalnie na tĊ okazjĊ
prezentacje podsumowujące 2016 rok.
Noworoczne spotkanie z przedsiĊbiorcami
uĞwietniá minikoncert grupy wokalnej Dominki, która
dziaáa w Domu Dziecka
w Ostrzeszowie, oraz pokaz iluzjonistyczny.
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NA OPàATKOWYM
SPOTKANIU PiS
Trwają spotkania opáatkowo-noworoczne. 16 stycznia na wspólnym
opáatku spotkali siĊ czáonkowie i sympatycy ostrzeszowskiego koáa Prawa
i SprawiedliwoĞci. Byáa to dobra okazja,
by w ponad 40-osobowym gronie przeáamaü siĊ opáatkiem i záoĪyü noworoczne Īyczenia. RozpoczĊáo siĊ od ĪyczeĔ
przekazanych uczestnikom spotkania
przez przewodniczącego miejscowego
koáa PiS - Andrzeja Manikowskiego. Nie
zabrakáo serdecznych rozmów, równieĪ
o polityce i zamierzeniach rządu na
najbliĪsze miesiące. Wspominali o tym

goszczący na spotkaniu parlamentarzyĞci: senator àukasz Mikoáajczyk
i poseá Tomasz àawniczak. Polityczne
dysputy byáy tylko dodatkiem do ob¿cie
zastawionego sáodkoĞciami stoáu, nad
przygotowaniem którego najbardziej
trudziáy siĊ panie Wioletta Marczyk
i Jola MarchiĔska. Jak na Ğwiąteczne
spotkanie przystaáo, raz po raz rozbrzmiewaáy wspólnie Ğpiewane kolĊdy.
Niechaj rok 2017 bĊdzie dobrym
rokiem dla Polski i Polaków.
(k)

PROSMED Z HIPOKRATESEM
Przed kilkoma tygodniami pisaliĞmy o internetowym
plebiscycie „Gáosu Wielkopolskiego” na najlepsze placówki
medyczne i lekarzy specjalistów. Miáo poinformowaü, Īe II
miejsce w kategorii PRZYCHODNIA ROKU 2016 zajĊáa
grabowska przychodnia „PROSMED”.
- To byá dla naszej przychodni niezwykle emocjonujący dzieĔ! DziĊki PaĔstwa gáosom i zaufaniu
odebraliĞmy dziĞ wyróĪnienie w plebiscycie Wielopolski Hipokrates 2016,
zajmując drugie miejsce w kategorii
Przychodnia Roku - czytamy na facebooku przychodni „Prosmed”.
- To wyróĪnienie cieszy tym bardziej,
Īe otrzymaliĞmy je zaledwie po roku
naszej dziaáalnoĞci, a takĪe, Īe naszymi konkurentami byáy przychodnie
ze znacznie wiĊkszych miejscowoĞci.
WyróĪnienie dopinguje nas do dalszej

Dobry zarząd

Mikstackim Koáem Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przez nastĊpnych piĊü lat bĊdzie
kierowaá dotychczasowy zarząd pod
przewodnictwem Reginy Stasierskiej.
Czy w Mikstacie powstanie oddziaá
ostrzeszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
Emeryci i renciĞci z Mikstatu
wziĊli udziaá w ĞrodĊ, 11 stycznia br.
w restauracji Zielone Wzgórze w tradycyjnym spotkaniu
Ğwiąteczno-noworocznym, które tym
razem miaáo takĪe
charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Sprawozdanie
z mijającej kadencji
przedstawia Krystyna LipiĔska, która
wymieniáa szereg
inicjatyw i wydarzeĔ
(wycieczki, spotkania, wieczorki itp.)
zorganizowanych
przez ustĊpujący zarząd koáa. Niestety, z przyczyn naturalnych w tym
czasie zmalaáa liczebnoĞü koáa, które
obecnie liczy 65 czáonków. Wszyscy
oni, przez aklamacjĊ, zdecydowali,
Īe dotychczasowy zarząd w skáadzie:
Regina Stasierska - przewodnicząca,
Helena Joks - z-ca przew., Krystyna
LipiĔska - sekretarz, Marzanna Cichowicz - skarbnik oraz Bronisáaw Spáawski, Eugeniusz Kowalczyk i Kazimierz
Cichowicz - czáonkowie, bĊdzie peániá
swoją funkcjĊ przez kolejnych 5 lat.
W dyskusji nad przedstawionym
przez zarząd planem dziaáaĔ w 2017
r. padáa propozycja, Īeby dla czáonków koáa zorganizowaü kurs jĊzyka
angielskiego.

- Nasze dzieci i wnuki czĊsto mieszkają za granicą i Īeby siĊ z nimi komunikowaü na pewno pomocna bĊdzie
znajomoĞü jĊzyka obcego. W organizacji takiego kursu jĊzykowego mogą
nam pomóc nasi samorządowcy - mówiáa Zo¿a Semberecka, która zgáosiáa
ten wniosek.

Zaproszony jako goĞü
Lech Janicki, starosta
ostrzeszowski zaproponowaá, odnosząc siĊ do tego
pomysáu, Īeby zastanowiü siĊ nad utworzeniem
w Mikstacie koáa Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ostrzeszowie.
W spotkaniu uczestniczyá takĪe burmistrz
miasta i gminy Mikstat. Niedawno zamknĊliĞmy
kolejną, liczącą 365 stron
ksiĊgĊ mikstackiego Īycia. Liczba mieszkaĔców
na koniec grudnia 2016 r.
w mieĞcie i gminie wynosiáa 6143 - zameldowanych
na pobyt staáy (wzrost o 10
osób w porównaniu z 2015 r.), zameldowanych na pobyt czasowy - 439,
w samym Mikstacie - 1841 (wzrost o 7
osób w porównaniu z 2015 r.). Liczba
urodzonych dzieci: 63 (spadek o 19
w porównaniu z 2015 r.) - 28 dziewczynek i 35 cháopców. NajczĊĞciej
wybierane imiona: Zuzanna i Wiktoria
oraz Wojciech i Jakub. Liczba
zawartych maáĪeĔstw - 54
(wzrost o 19 w porównaniu
z 2015 r.). Liczba zgonów 70 (wzrost o 9 w porównaniu
z 2015 r.) - 32 kobiety i 38
mĊĪczyzn. Rozpoczynamy
zapisywanie nowej ksiĊgi Īycia, chciaábym, Īeby znalazáy
siĊ w niej same dobre wydarzenia i Īyczliwe wam osoby
- Īyczyá emerytom i rencistom
burmistrz Henryk ZieliĔski.
Uczestnicy spotkania,
wĞród których byá takĪe ks.
Grzegorz Klapa záoĪyli sobie
Īyczenia pomyĞlnoĞci na kolejny rok.
PK

pracy, staramy siĊ codziennie usprawniaü i poprawiaü
zasady funkcjonowania przychodni.
Jeszcze raz dziĊkujemy za gáosy i zaufanie. Skáadamy równieĪ gratulacje mgr. Tomaszowi Inerowiczowi,
który w tym samym plebiscycie odebraá wyróĪnienie dla
najlepszego farmaceuty.
(k)

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

Terapia falð uderzeniowð
Dodatkowy zakres wskazaý:
• punkty spustowe
• przewlekãe zapalenie
przyczepów
• spazm miõćniowy

Ból w odcinku
szyjnym
krõgosãupa
Bóle barku,
zapalenie stoēka
rotatorów

Ból nadgarstka
âokieç golfisty,
ãokieç tenisisty

Ból w odcinku
lõdđwiowym
krõgosãupa

Kolano skoczka
Zespóã miõćnia
piszczelowego
przedniego
Korzyćci dla pacjenta:
• szerokie
zastosowanie
• wysoka
skutecznoćç
potwierdzona
klinicznie
• nieinwazyjny
charakter
zabiegu
• krótkie sesje
lecznicze
• szybki powrót do
zdrowia

Zapalenie
okoãokrõtaēowe

Zapalenie
ćciõgna
Achillesa

50 CzãENA

Ostroga
piõtowa

REJESTRACJA tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45

25.01.2017
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Geodeci na 444

Na drodze wojewódzkiej 444 (kierunek Szklarka)
w minionym tygodniu pracowali geodeci. Jezdnia ma
byü remontowana, dlatego niezbĊdna jest odpowiednia
dokumentacja.

W Jeziorkach

Ptasia stoáówka

Baáwanek - Ğmieszny panek

Witamy ptaszki w stoáówce na ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie!

ĝwinka - urzĊdniczka

Aby zimowej tradycji staáo siĊ zadoĞü,
przedstawiamy pierwszego tej zimy… baáwanka. Nadchodzą ferie, wiĊc, jeĞli Ğniegu bĊdzie
pod dostatkiem, zapewne pojawi siĊ ich wiĊcej.
Oby tylko tych Ğniegowych…

Z pomysáem

o
olicy banku Peka
13 stycznia w ok
zĊ
os
pr
cĊ
az
, znal
zgubiono 400 zá
ystanie w szlachet
rz
ko
wy
b
o zwrot lu
814 983
nym celu, t. 723
fot. BáaĪej Biegalski
Wyglądaáo to tak, jakby energetycy naprawiali szkody wyrządzone
przez zimĊ, gdy tymczasem byáa to, zaplanowana juĪ dawno, wymiana linii energetycznej. W zimowej scenerii - obrazek malowniczy.

Wybrano wáadze
Dzielnicy nr 4
19 stycznia w UrzĊdzie Miasta
i Gminy Ostrzeszów odbyáo siĊ kolejne
z zaplanowanych zebraĔ mieszkaĔców.
Tym razem spotkali siĊ mieszkaĔcy
Dzielnicy nr 4 (w liczbie 34). Ich gáównym celem byá wybór 15-osobowej
Rady Dzielnicy i jej przewodniczącego.
W skáad Rady Dzielnicy weszli:
Andrzej Adamski, Henryk Baraniak,
Roman Cal, Zbigniew Jarczak, Halina KaáuĪna, Stanisáawa Kramarczyk,
Maágorzata Kubczak, Anna àukasik,
Mieczysáaw Mądry, Kazimierz MiĞ, Andrzej Owczarek, Natalia Rzepecka,
Maágorzata Wichnowska, Sáawomir
Widerski, Alicja Wróbel.
Wybrani juĪ radni wyáonili ze swego
grona przewodniczącego. Do peánienia
tej funkcji kandydowaáy dwie osoby:
Mieczysáaw Mądry i Sáawomir Widerski.
Pierwszy z nich uzyskaá 13 gáosów,
a drugi 2, co oznacza, Īe przewodniczącym Rady Dzielnicy nr 4 na lata
2017-2021 zostaá, peániący dotąd tĊ
funkcjĊ - Mieczysáaw Mądry.
Zaraz potem radni dzielnicy wybrali spoĞród siebie cztery osoby, które
wraz z przewodniczącym bĊdą tworzyü

5-osobowy zarząd. W jego skáad zarządu weszli: Sáawomir Widerski (12
gáosów), Kazimierz MiĞ (10 gá.), Andrzej Owczarek (8 gá.), Alicja Wróbel
(8 gá.). Miejsca w zarządzie zabrakáo
dla Haliny KaáuĪnej (7 gá.) i Natalii Rzepeckiej (5 gá.).
MieszkaĔcy dzielnicy zgáosili sporo
uwag dotyczących dróg i funkcjonowania bĊdącego na ich terenie wysypiska
Ğmieci. Uczestniczący w spotkaniu
przedstawiciele urzĊdu: wiceburmistrz
P. UĞcinowicz i sekretarz W. Piekarczyk, obiecali zająü siĊ poruszanymi
problemami.
Przed nami juĪ ostatnie trzy wyborcze spotkania, do udziaáu w których
zachĊcamy mieszkaĔców poszczególnych dzielnic:
Dz. nr 3 - 24.01.2017r. (wtorek),
godz. 17.30 - sala nr 17 UMiG
Dz. nr 1 - 26.01.2017r. (czwartek),
godz. 17.00 - sala klubowa OCK
Dz. nr 6 - 31.01.2017r. (wtorek),
godz. 17.30 - sala nr 17 UMiG
K.J.

- Ciągnie ĞwiniĊ do koryta - Īartowali przechodnie, widząc, jak
ul. H. Sawickiej biegnie w stronĊ urzĊdu dorodna, róĪowa Ğwinka.
Niestety, na drodze rezolutnej Ğwinki stanĊli straĪnicy miejscy
i zneutralizowali jej „urzĊdnicze” zapĊdy. A to pech...

Miejsce parkingowe
to nie garaĪ
Po zaĞnieĪonych drogach poruszaü siĊ nieáatwo, trudniej teĪ zaparkowaü samochód. Tym bardziej
ciĊĪko mają osoby niepeánosprawne
i to wcale nie dlatego, Īe są gorszymi
kierowcami, lecz przez to, Īe przeznaczone dla ich aut miejsca parkingowe
stają siĊ miejscami postoju innych
samochodów. Zwróciá na to uwagĊ
jeden z naszych czytelników.
- Jestem osobą niepeánosprawną
i korzystam z miejsc parkingowych dla
osób niepeánosprawnych. Niestety,
nie zawsze mam taką moĪliwoĞü,
np. na ulicy Kolbego i przed galerią. Wyznaczone tam miejsca byáy
w ostatnich dniach zajĊte. Zrozumiaábym to, bo przecieĪ kaĪdy inwalida
ma prawo tam zaparkowaü, nie tylko
ja. Rzecz w tym, Īe stojące tam samochody byáy mocno zaĞnieĪone, co
kaĪe przypuszczaü, Īe ich kierowcy

Tej treĞci ogáoszenie wpáynĊáo do nas w zeszáym
tygodniu. Prosimy je potraktowaü jak najbardziej
powaĪnie. Ufamy, Īe znalazca okaĪe siĊ czáowiekiem
o szlachetnym sercu.

uznali, Īe w tym miejscu mogą zostawiü samochód na dáuĪej, a moĪe
na kilka dni. OczywiĞcie mogáy to byü
takĪe osoby niepeánosprawne, mające
prawo pozostawiü tam samochód,
tylko czy powinien on dáuĪszy czas
blokowaü jedyne miejsce parkowania
dla kierowcy-inwalidy?
MoĪemy tylko apelowaü do
wszystkich kierowców, by szczególnie teraz, gdy warunki na drogach są
trudne, wykazali siĊ wiĊkszą empatią
i wzajemnym szacunkiem.
K.J.
TONERY - KASY FISKALNE
Ƈ Profesjonalny serwis laptopów,
komputerów i drukarek.
Ƈ Odzyskiwanie danych z uszkodzonych
komórek, dysków twardych, pendrive’ów.

SKUP
ZâOMU
i METALI
KOLOROWYCH
Doruchów (plac SKR-u),
tel. 691 261 951
Nowe godziny otwarcia:
pon. - pt. 8.30 - 15.30
sob.
8.30 - 13.00
Możliwy odbiór złomu
naszym transportem

PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH
Ƈ nowoczesne Ƈ czytelne Ƈ eleganckie
F.H.U. REMBIT Sãawomir Widerski,
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
63-500 Ostrzeszów, tel. 730-09-90;
www.rembit.eu

Najlepsze ceny na złom
w okolicy

ZAPRASZAMY!
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PO ZIEMI ĝWIĉTEJ Z BOLESàAWEM GRABOWSKIM
Z kolei Petra - miasto
na pustyni, nie jest tak
czĊsto odwiedzane przez
polskich turystów. Powstaáo
400 lat przed Chrystusem,
a w 400 roku n.e. zostaáo
zniszczone przez trzĊsienie
ziemi. Z opowieĞci nietrudno byáo wywnioskowaü, jak
bardzo historia i wspóáczesnoĞü tego usadowionego
na páaskowyĪu miasta jest
bliska naszemu podróĪnikowi.
Ale powróümy do
miejsc znanych z Ewangelii.
Takim na pewno jest Betlejem - miejsce narodzenia
Jezusa, czyli najbardziej
ĞwiĊte miejsce dla chrzeĞcijan, z grotą Narodzenia

w ¿nale wystĊpuje rodzina nazaretaĔska.
PoniewaĪ Ğpiewających i grających sióstr
wciąĪ przybywa, toteĪ grupa wypeániáa caáe
prezbiterium. Siostry zaimponowaáy nie
tylko nowoczesnym brzmieniem, ale i instrumentami, z elektryczną gitarą wáącznie.
Na poĪegnanie wybraáy kolĊdĊ „PójdĨmy
wszyscy do stajenki” - i to byá dobry wybór,
bo Ğpiewali ją wszyscy uczestnicy koncertu.
Rodzinne kolĊdowanie A.D. 2017 zapisaáo kolejne peráy i pereáki do annaáów
klasztornych koncertów. Ze wzglĊdu na liczebnoĞü Ğpiewaków i instrumentów byáo to
przedsiĊwziĊcie wymagające szczególnych
talentów muzycznych i technicznych, i temu
wyzwaniu - tak artyĞci, jak i organizatorzy
kolĊdowych pereá - sprostali Ğpiewająco.
K. Juszczak
Koncerty z cyklu „Peráy w Koronie”,
stanowią element promocji Projektu „Rewaloryzacja PobernardyĔskiego Zespoáu
Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I”,
zrealizowanego przez Zgromadzenie Sióstr
NajĞwiĊtszej Rodziny z Nazaretu, wspóá¿nansowanego przez UniĊ Europejską
w ramach WRPO na lata 2007- 2013.

Koncerty z cyklu „Peráy w Koronie” sáyną z róĪnorodnoĞci muzycznych tematów. Ale
jednym z powtarzających siĊ od szeĞciu lat
jest „Rodzinne kolĊdowanie”. To wáaĞnie kolĊdowaniu poĞwiĊcony byá ostatni z koncertów,
odbywający siĊ w niedzielĊ, 15 stycznia.
Rozpocząá go tercet artystów niezwykáych. Takim
jest bez wątpienia Dumitru Harea, który na Àetni
pana potra¿ wyczarowaü najpiĊkniejsze dĨwiĊki.
Niezwykáy jest takĪe akordeonista Andrij Melnik,
zaĞ akcent ostrzeszowski tego tercetu stanowiáa
Martyna Bacik. Ona to z towarzyszeniem sáawnych
muzyków zaĞpiewaáa m.in. „Dzisiaj w Betlejem”,
„DzieĔ jeden w roku” i piĊkną koáysankĊ „LulejĪe mi,
lulej”, którą w ostatniej scenie ¿lmu „MiĞ” Ğpiewaáa
Ewa Bem. Niejako na bis muzycy dali popis swej
wirtuozerii, wykonując Īartobliwy utwór naĞladujący
odgáosy zwierząt.
Ledwie uleciaáy ku niebu dĨwiĊki Àetni pana,
a juĪ klasztorną ciszĊ przeszyáy ostre akordy gitar.
To bracia Tomasz i Jacek Gorzelanni, którzy wraz
z grupą przyjacióá zaproponowali kolĊdy w rockowym brzmieniu. Propozycja ryzykowna i pew-

13

nie nie wszystkim przypadáa do gustu, lecz bez
wątpienia oryginalna. Po braciach-gitarzystach
przyszáa pora na Ğpiewające rodzeĔstwo - ZuzannĊ
i Michaáa Gruchockich. ZaĞpiewali kilka znanych
kolĊd i pastoraákĊ o bosym pastuszku, która chyba najbardziej urzekáa publicznoĞü. W poáowie
koncertu mogliĞmy oklaskiwaü rodzinny tercet,
czyli mamĊ, tatĊ i dziecko. To rodzina Gomóáków,
która wystĊpowaáa chyba we wszystkich szeĞciu
edycjach rodzinnego kolĊdowania. Kolejną Ğpiewającą rodzinĊ reprezentowaáy siostry Dominika i Julka Florczak „wzmocnione” koleĪankami.
Trzeba dodaü, Īe dziewczynom akompaniowaá
sam… Witold Pelka, przekonując (nie pierwszy
raz), Īe jest nie tylko mistrzem sáowa. Popisowym numerem tej grupy byáa kolĊda „Cicha noc”.
Dziewczyny udowodniáy, Īe jest to najbardziej
miĊdzynarodowa z kolĊd i zaĞpiewaáy ją w czterech
jĊzykach. TrochĊ nowatorskich interpretacji i nieco
swingu przyniósá wystĊp „Kurzawianek”, czyli Igi
Kurzawy z mamą Iwoną. „PrzybieĪeli do Betlejem”
i „A wczora z wieczora”, to ich popisowe „numery”.
Tradycją kolĊdowych koncertów jest i to, Īe zawsze

KsiąĪka jest jego przyjacielem, stąd teĪ Bolesáaw Grabowski
- emerytowany nauczyciel i podróĪnik - nie ukrywaá, Īe spotkanie
w bibliotece daje mu wiele satysfakcji. Spotkanie takie odbyáo siĊ
w miniony piątek, 20 stycznia, a wiodącym tematem byáa Ziemia
ĝwiĊta. PodróĪnik z wielką pasją i znawstwem opowiadaá o swych
kilkutygodniowych wojaĪach po Jordanii, Izraelu, Palestynie…
- UwaĪam, Īe kaĪdy chrzeĞcijanin powinien udaü siĊ do Ziemi
ĝwiĊtej, tak jak muzuámanie idą do Mekki - przekonywaá Grabowski. Zawsze chciaáem tam pojechaü, dotknąü tych miejsc, gdzie przebywaá
Chrystus, i to mi siĊ udaáo. To naprawdĊ robi wraĪenie i Īadne ¿lmy
ani zdjĊcia tego nie zastąpią.
Zapewne wielu przybyáych na spotkanie moĪe te sáowa potwierdziü,
bo teĪ mieli szczĊĞcie zetknąü siĊ z Ziemią ĝwiĊtą, ale inni wáaĞnie
na zdjĊciach i ¿lmach przywiezionych przez Grabowskiego mogli zobaczyü tamten Ğwiat, poznaü go, takĪe dziĊki ciekawym opowieĞciom
podróĪnika. Wspomnijmy zatem o kilku miastach i miejscach kultu,
które zrobiáy na goĞciu duĪe wraĪenie.
Jednym z najwaĪniejszych jest oczywiĞcie Jerozolima - miasto
niezwykle ciekawe, pod warunkiem Īe nie zwiedza siĊ go w jeden
dzieĔ. Nasz goĞü przebywaá tam tydzieĔ, co pozwoliáo mu wczuü siĊ
w rytm Īycia miasta, no i byü w najĞwiĊtszych miejscach, jak bazylika
Grobu PaĔskiego i stacje Drogi KrzyĪowej. Mówiá teĪ o miejscowych
zwyczajach, o Īyciu zwykáych ludzi.

PaĔskiego. WaĪnym dla katolików jest takĪe miasto Nazaret - za
czasów Jezusa, który tam spĊdzaá dzieciĔstwo, byáa to maáa wioska - dziĞ to stutysiĊczne miasto, z przepiĊkną bazyliką, najwiĊksze
skupisko chrzeĞcijan w Izraelu.
Skoro mowa o Izraelu, to nie sposób pominąü stolicy tego paĔstwa - Tel Awiwu. DziĞ to bardzo nowoczesne miasto nad Morzem
ĝródziemnym.

DowiedzieliĞmy siĊ takĪe, Īe okoáo
miliona mieszkaĔców tego paĔstwa to
ortodoksyjni ĩydzi.
Nawiązując do sytuacji politycznej
regionu, B. Grabowski mówiá ze smutkiem, Īe w Izraelu, Palestynie, Jordanii
bĊdzie trudno o pokój, bo nie ma w tych
krajach wychowania w duchu pokoju.
Tam dzieciom nie mówi siĊ w domach
i szkoáach, Īe PalestyĔczyk czy ĩyd to
twój brat, lecz raczej odwrotnie.
Ale powróümy do istoty Ziemi ĝwiĊtej, do miejsc znanych z kart Ewangelii,
które nasz goĞü zobaczyá, sfotografowaá:
Ogród Oliwny, Morze Martwe, Morze
Egejskie, Hajfa, ĝciana Páaczu czy
Rzeka Jordan, w której dziaáaá Ğw. Jan
Chrzciciel. MoĪna siĊ tam kąpaü tylko
w odpowiednim stroju.
Stroje, choü nie do kąpieli - arabskie
i Īydowskie, stanowiáy takĪe barwne
rekwizyty prezentacji.
Dyrektor biblioteki, Dorota Owczarczak, Īegnając goĞcia zapewniáa, Īe nie byáo to ostatnie spotkanie z Bolesáawem Grabowskim, co
przyjĊto z zadowoleniem.
K. Juszczak

Nagroda fotogra¿czna dla Jacka Worymy

Z KOLĉDĄ DO SENIORÓW
18 stycznia, w zimowe przedpoáudnie uczniowie Szkoáy Podstawowej
w Biskupicach Zabarycznych razem
z nauczycielami odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Spoáecznej
w Marszaákach.
Mali aktorzy przedstawili licznie zgromadzonej widowni jaseáka boĪonarodzeniowe, obrazujące przyjĞcie na Ğwiat Pana
Jezusa. Wzruszeni mieszkaĔcy razem
z wystĊpującymi Ğpiewali kolĊdy i oklaskiwali dzieci, które wcieliáy siĊ w ĝwiĊtą
RodzinĊ, pastuszków, anioáów, królów,
diabáów oraz babciĊ.
Po wystĊpie uczniowie zaproszeni
zostali na sáodki poczĊstunek.
DziĊki takim spotkaniom nastĊpuje
przeáamanie barier miĊdzy osobami niepeánosprawnymi a Ğrodowiskiem lokalnym.
Jest to wspaniaáa lekcja tolerancji i otwarcia na potrzeby i oczekiwania mieszkaĔców domu pomocy.
J. Grzesiak

Praca ostrzeszowianina - Jacka
Worymy - znalazáa siĊ wĞród nagrodzonych prac
w konkursie na najpiĊkniejsze zdjĊcia
norweskich miast,
organizowanego
przez portal Moja
Norwegia, i zostaáa zamieszczona
w kalendarzu
na 2017 rok (na
konkurs wpáynĊáo
4430 zdjĊü). Fotogra¿a Jacka Worymy znalazáa siĊ
w pierwszej trójce!
Dokonując oceny
zdjĊü, organizatorzy kierowali siĊ
takimi kryteriami
jak: oryginalnoĞü,
sposób ujĊcia fotografowanego obiektu,
pomysáowoĞü i technika wykonania.

Efektem konkursu jest kalendarz ze zjawiskowymi fotogra¿ami
norweskich miast - tych mniejszych i tych wiĊkszych. Nagrodzone
zdjĊcie Jacka Worymy zostaáo wykonane w malowniczej miejscowoĞci Hielle nad jeziorem Oppstrynsvatn i zdobi kartĊ z czerwcem.
Norwegia jest ulubionym kierunkiem
wakacyjnych wyjazdów pana Jacka,
a jedną z jego pasji jest wáaĞnie fotogra¿a.
www.powiatostrzeszowski.pl
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STO LAT DLA BABCI
I DZIADKA !
20 stycznia na sali OSP w NiedĨwiedziu
odbyáa siĊ uroczystoĞci z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
Na początku wystąpiáa dyrektor Szkoáy Podstawowej w NiedĨwiedziu, p. Hanna ĝniataáa,
która przywitaáa zaproszonych goĞci: babcie,
dziadków, ksiĊdza proboszcza oraz przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

i záoĪyáa wszystkim serdeczne
Īyczenia.
Po przemówieniu rozpoczĊáa siĊ czĊĞü najwaĪniejsza,
podczas której dzieci (przedszkolaki oraz najmáodsi uczniowie szkoáy), dziĊkując swoim
dziadkom, piĊknie recytowa-

áy wiersze, Ğpiewaáy piosenki i taĔczyáy. Dzieci
wiedzą, Īe mają za co dziĊkowaü, bo przecieĪ
dziadkowie nie odmówią im niczego. Są obdarzeni
mądroĞcią Īyciową i wielkim doĞwiadczeniem,
a przede wszystkim bezgranicznie kochają swoje
wnuczĊta. Rozpieszczają je, sáuchają zwierzeĔ
i marzeĔ, pocieszają, przytulają, dają poczucie bezpieczeĔstwa.

Z

ZnajdĨ 18 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki.
Na rysunku drugim
zaznacz kóáeczkiem
miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice,
wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub
przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania
czekamy do 3 lutego br. Zadanie dla
dzieci do lat 11.

N

A

J

ROZWIĄZANIE

D
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WystĊp byá bardzo udany. Babcie i dziadkowie, wzruszeni, gromkimi brawami nagrodzili
maáych aktorów.
OczywiĞcie najwaĪniejsze w tym dniu byáy
Īyczenia, którymi wnuczĊta obdarowaáy seniorów.
Po programie zaprosiáy goĞci na sáodki poczĊstunek, przygotowany przez swoje mamy. Podczas
spotkania panowaáa miáa, serdeczna atmosfera.
Marcjanna Danielska

Historia sukcesów uczennicy
z SP w Mikstacie

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr 1., nagrodĊ otrzymuje Julka Kurzawa z Ostrzeszowa. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Jej pasja do tego sportu trwa. Mamy nadziejĊ,
Īe poĞwiĊcony czas i wysiáek przyniosą kolejne
osiągniĊcia. ĩyczymy dalszych sukcesów i wytrwaáoĞci.
DS

KOLEJNE KLOCKI LEGO WYLOSOWANE

Ze wszystkich kartek z rozwiązaniami, które przysáaliĞcie do nas w grudniu,
wylosowaliĞmy jedną. NagrodĊ miesiąca - klocki LEGO - otrzymuje Zosia
Wróbel z Mikstatu.

Najmáodsza
wolontariuszka

NAGRODĉ ROKU – DUĩY ZESTAW
KLOCKÓW LEGO WYLOSOWAà
OSKAR DUKIEWICZ Z KOBYLEJ GÓRY.
Uczennica klasy IIIa Jagoda Pawlak swoją
przygodĊ z páywaniem rozpoczĊáa w wieku 5 lat,
wtedy to zaczĊáa uczĊszczaü na kurs nauki páywania.
W 2014 roku po raz pierwszy wziĊáa udziaá
w zawodach páywackich, zajmując I miejsce (Zawody o Puchar Prezesa ZEC oraz II miejsce w zawodach mikoáajkowych).
W 2015 roku zostaáa powoáana do máodzieĪowego klubu sportowego „Oceanik” w Ostrzeszowie.
Regularne treningi przyniosáy kolejne sukcesy.
Dwukrotnie zdobyáa záoty medal w rywalizacji „O Puchar Prezesa ZEC” i zawodach mikoáajkowych
oraz srebrny w páywaniu z okazji Dnia Dziecka
i „O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów”.
DuĪym osiągniĊciem byáo zajĊcie V miejsca na
zawodach páywackich w Ostrowie, gdzie startowaáa
jako jedna z najmáodszych zawodniczek.
W 2016 roku trzykrotnie stawaáa na podium,
zajmując I miejsce w zawodach: „O Puchar MiG
Ostrzeszów”, z okazji Dnia Dziecka i „O Puchar
Prezesa ZEC”.
W czerwcu 2016 roku po raz pierwszy wziĊáa
udziaá w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Ostrzeszowa, zdobywając nowe doĞwiadczenie w rywalizacji ze starszymi zawodnikami.

7-letnia Tamara Lis byáa najmáodszą wolontariuszką WOĝP w Ostrzeszowie. Udaáo
jej siĊ zebraü 754,25 zá , 16,49 euro i 1 dolar
amerykaĔski :).

25.01.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

SUKCESY HUMANISTÓW Z I LO
GrudzieĔ i styczeĔ w I Liceum ob¿towaá w sukcesy humanistów.
16 grudnia na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyá siĊ etap
okrĊgowy Olimpiady Wiedzy
o Mediach. Najlepszy na tym szczeblu
zawodów, wĞród prawie stu uczestników, okazaá siĊ uczeĔ naszego liceum - BáaĪej KamiĔski, który zająá
I miejsce. Natomiast trzecie miejsce
zajĊáa jego szkolna koleĪanka - Adrianna Plichta. Oboje wezmą oni udziaá
w olimpiadzie na szczeblu centralnym,
który odbĊdzie siĊ w marcu na Uniwersytecie Warszawskim.
W styczniu zaĞ aĪ trzy uczennice
I LO: Alicja Cicharska, Karolina Grzesiak i Daria Waiss, zakwali¿kowaáy
siĊ do etapu okrĊgowego Olimpiady
Literatury i JĊzyka Polskiego.
Opiekunami uczniów są: Anna
Szkopek i Beata Nieáacna-Boruta.

FINAà VIII SZKOLNEGO DYKTANDA
JĉZYKOWEGO W ZS NR 1

ĩYJ ZDROWO,
ĩYJ KOLOROWO
O zdrowym odĪywianiu, naturalnych kosmetykach, produktach
ekologicznych i zioáach z ogródka opowiadaáa w piątek, 13 stycznia, w czytelni
Biblioteki Publicznej MiG Ostrzeszów,
pani Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.
Pani Katarzyna, która zawodowo
jest pedagogiem w Specjalnym OĞrodku
Szkolno-Wychowawczym, a z zamiáowania takĪe propagatorką zdrowego
stylu Īycia i pro¿laktyki zdrowia, od kilku
lat ze swoją rodziną szuka przepisów

16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkóá
nr 1 w Ostrzeszowie odbyáo siĊ VIII
Szkolne Dyktando JĊzykowe. Organizatorami konkursu byáy: p. Agnieszka

Kasprzak (nauczycielka j. niemieckiego)
oraz p. Anna Stambuáa (nauczycielka
j. angielskiego).

OTWARCIE PRACOWNI
KRAWIECKIEJ I BUDOWLANEJ
W ZS NR 1
9 stycznia na zakoĔczenie uroczystoĞci związanych z Dniem Patrona
w ostrzeszowskim Zespole Szkóá nr 1
nastąpiáo uroczyste otwarcie dwóch
nowych pracowni: krawieckiej dla
uczniów ZSZ uczących siĊ w zawodzie
krawiec, i projektowania technicznego
dla technikum budowlanego i technikum
technologii drewna. W przeciĊciu wstĊg
udziaá wziĊli: poseá Tomasz àawniczak,
senator àukasz Mikoáajczyk, przedstawiciele wáadz samorządowych powiatu
ze starostą na czele i przedstawiciele
samorządu miejskiego.

Pracownia krawiecka zostaáa przeniesiona do nowego pomieszczenia
i doposaĪona w nowoczesne urządzenia. Z kolei do pracowni budowlanej zakupiono nowoczesny sprzĊt
komputerowy z oprogramowaniem,
umoĪliwiający nowoczesny sposób
ksztaácenia umiejĊtnoĞci zawodowych
związanych z projektowaniem i kosztorysowaniem. ĝrodki na modernizacjĊ
pracowni budowlanej pochodzą z programu „Program ksztaácenia kadr budujących wnĊtrza przyszáoĞci - wsparcie
procesu edukacji zawodowej w ZS
nr 1 w Ostrzeszowie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, wspóá¿nansowanego
ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Spoáecznego.
Tego typu inwestycje podnoszą jakoĞü ksztaácenia zawodowego, dziĊki czemu máodzieĪ
bĊdzie uczyáa siĊ na jeszcze wyĪszym niĪ do tej pory poziomie.
Przede wszystkim jednak wpáynie to pozytywnie na poprawĊ
konkurencyjnoĞci absolwentów
na rynku pracy i jeszcze lepsze
dostosowanie umiejĊtnoĞci zawodowych do coraz wyĪszych
wymagaĔ branĪy.
JuĪ dzisiaj zapraszamy tegorocznych absolwentów gimnazjów do zapoznania siĊ z ofertą
Zespoáu Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie i dokonania najlepszego wyboru.

i sposobów na Īycie zgodne z naturą,
a od pewnego czasu takĪe ksztaáci siĊ
w tym kierunku.
Prelegentka z pasją i w ciekawy
sposób przekazywaáa swą wiedzĊ
i dzieliáa siĊ doĞwiadczeniem z uczniami
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Podczas spotkania moĪna byáo zapoznaü
siĊ równieĪ z literaturą przedmiotu,
która dostĊpna jest w wypoĪyczalni.
Zainteresowanym p. Katarzyna poleciáa
swój blog: zielonachata.blog.pl

Do dyktanda przystąpiáo 31 uczniów
(12 - j. angielski, 19 - j. niemiecki).
Tytuá MEISTER DER DEUTSCHEN
RECHTSCHREIBUNG otrzymaáa
uczennica kl. IV Technikum ED Angelika Prymas, II miejsce zajĊáa Anita
Nawrocka z kl. II Technikum Ekonomicznego, a III - Dominika ĝwiątek
z kl. IV Technikum ED.
Tytuá THE MASTER OF ENGLISH
SPELLING zdobyáa uczennica kl. IVTE
- Aleksandra Kusza, II miejsce zajĊáa
Karolina Dobrowolska z kl. III Tĩ, a III
- Hubert Mieszaáa z kl. IIIFC.

ĩycie i twórczoĞü Henryka Sienkiewicza

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ
PREZENTACJĉ MULTIMEDIALNĄ
W ZS nr 2 tradycją juĪ staá siĊ
konkurs na najciekawszą prezentacjĊ
multimedialną. Tym razem przygotowywano prace na temat Īycia i twórczoĞci
Henryka Sienkiewicza. Do rywalizacji
stanĊáo ponad 30 uczniów.
Osoby nagrodzone i wyróĪnione to:

I miejsce - Ilona Domagaáa,
II miejsce - Dawid Roszak,
III miejsce - Dawid DroĪdĪ.
WyróĪnienia: Patrycja Majtas, Natalia Nowak, Karolina Karwik, Natalia
Szymczak, Paweá Kammer, Kamila
Grabowska, Patrycja Gonera, Patrycja

PeruĪyĔska, Damian Paprocki, Bartosz
ĝmiatacz, Wioleta Telega, Paulina Bednarek.
Uczestnikom bardzo dziĊkujemy za
udziaá w konkursie. A tym, którzy okazali
siĊ najlepsi, serdecznie gratulujemy.
Beata Stajszczyk
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Wspomnienia sĆ jjak ğwiatâa i barwy - podğwietlajĆ i retuszujĆ przykroğci
naszego īycia. Jaseph Wittig

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Chodzisz i narzekasz, a naprawdĊ
z uĞmiechem bardziej Ci do twarzy,
poza tym ktoĞ sympatyczny zawsze
lepiej przyjmowany jest przez otoczenie. Potrenuj trochĊ przed lustrem,
zobaczysz, jaki jesteĞ áadny. W sprawach sáuĪbowych dobry ukáad. MiáoĞü
- umieü patrzeü w tym samym kierunku. Finanse - krótkotrwaáe wahniĊcie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Nadchodzący tydzieĔ bĊdzie raczej
udany. Ale áatwo popsuü dobrą passĊ.
To juĪ bĊdzie zaleĪaáo wyáącznie od
Ciebie. Ostatnio staáeĞ siĊ trochĊ chimeryczny, a Bykom to naprawdĊ nie
przystoi. I koniecznie zrób remanent
w swoich rzeczach, niektóre nadają
siĊ juĪ tylko na Ğmietnik. MiáoĞü - wiĊcej romantyzmu. Finanse - dusigrosz?

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Niektóre Twoje reÀeksje i przemyĞlenia dotyczące sensu Īycia nie
zawsze są najtrafniejsze. Po co ten
pesymizm? Optymistom Īyje siĊ
naprawdĊ lepiej i nawet lepiej im
wszystko wychodzi. A Ty wcale nie
masz powodu, by „czarno to widzieü.”.
MiáoĞü - chyba trochĊ przesadzasz.
Pieniądze - chyba jest lepiej niĪ byáo.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Wszystko dobre, co siĊ dobrze koĔczy. MoĪesz mówiü o prawdziwym
szczĊĞciu. Teraz trzeba wyciągnąü
z tej sytuacji wáaĞciwe wnioski i w
przyszáoĞci mieü wiĊcej rozwagi. Sympatia otoczenia jest po Twojej stronie, tylko „zawistni” nie Īyczą Ci zbyt
dobrze. MiáoĞü - znalezieni drugiej
poáówki to sztuka. Finanse - lekki
„wyciek”.

LEW

przeáamaáeĞ stereotyp. Teraz przyjdą
raczej dobre dni. Choü maáe zadraĪnienia teĪ mogą siĊ pojawiaü. Hamuj
swoją wybuchowoĞü, nerwy są záym
doradcą. MiáoĞü - czasami bywa
bardzo trudna. Finanse - moĪna
wytrzymaü.

PANNA

MiaáeĞ okazjĊ wykazaü siĊ swoją
wielkodusznoĞcią i pokazaáeĞ siĊ
z jak najlepszej strony. Dobrze, Īe

Dentysta siĊ o Ciebie pytaá, wiĊc
nie odkáadaj tej wizyty w nieskoĔczonoĞü, ból zĊba nie ustąpi sam.
Poza tym wszystko na jak najlepsze drodze. ZalegáoĞci nadrobione,
remanent duszy przeprowadzony,
ostatnie dni stycznia rozplanowane.
A i w miáoĞci coraz sympatyczniej.
MiáoĞü - jak wyĪej, czyli ok. Finanse
- constans.

StyczeĔ upáynąá pod znakiem zaáatwiania zalegáych spraw i raczej
wszystko Ci siĊ udaáo. W rodzinie
teĪ harmonia, aĪ miáo patrzeü.
Niektórzy Ci nawet zazdroszczą,
ale w dobrym znaczeniu tego sáowa. Szykuje siĊ miáe spotkanie ze
znajomymi. MiáoĞü - ona i on - to
byáa miáoĞü wielka. Finanse – unormowane.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Przyziemne sprawy teĪ mają racjĊ bytu, przecieĪ są solą naszego
Īycia. Dlatego od czasu do czasu
trzeba równieĪ na nie zwróciü uwagĊ. Twoje mieszkanie wymaga generalnego posprzątania - dokáadne
odkurzenie, a nawet wytrzepanie
dywanów przyda mu siĊ na pewno.
Szafy teĪ juĪ skrzypią z przeciąĪenia, a lodówka pusta. MiáoĞü - ma
róĪne odcienie. Finanse - skarpeta
dziurawa?

tel. 603 857 030

W czwartek, 12 stycznia, w obecnoĞci zastĊpcy Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej - má. bryg
Dariusza Matczaka, ostrzeszowscy
straĪacy odbyli naradĊ podsumowującą rok 2016. W naradzie tej wziĊli
udziaá zaproszeni goĞcie: wicesta-

Informacje dotyczące dziaáalnoĞci Jednostki Ratowniczo GaĞniczej
oraz Wydziaáu do Spraw Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych
przedstawiá z-ca komendanta powiatowego, má. bryg. Janusz Guzenda.
Natomiast podsumowania dziaáalnoĞci
kwatermistrzowskiej i ¿nansowej do-

rosta oraz czáonek zarządu powiatu
ostrzeszowskiego, a takĪe wiceprezes
stowarzyszenia Bezpieczny Powiat
oraz dh Janusz Bebáot - wiceprezes Zarządu Oddziaáu Powiatowego
Związku OSP RP w Ostrzeszowie, ks.
Mirosáaw Jankowski - kapelan straĪaków, burmistrz Ostrzeszowa, a takĪe
burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu. Obecny byá takĪe Antoni Obsadny
- wiceprezes ¿rmy AKME, która byáa
wykonawcą robót modernizacyjnych
na terenie komendy.

konaá komendant powiatowy, st. bryg.
Tomasz Mak.
Przedstawiona zostaáa szczegóáowa analiza statystyczna dotycząca
zdarzeĔ w 2016 roku, najwaĪniejsze
osiągniĊcia komendy w minionym roku
oraz plany na rok bieĪący.
W 2016 roku straĪacy odnotowali
830 zdarzeĔ, w tym 147 poĪarów, 669
miejscowych zagroĪeĔ oraz 14 alarmów faászywych. Stanowi to spadek
o 12,8% w stosunku do roku 2015,
w którym to odnotowano 952 zdarzenia (199 poĪarów, 737 miejscowych

Nie zawsze trafiasz celnie. Ostatnio nawet jak kulą w páot, ale powoli
wszystko wraca do normy i zapo-

sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, administracyjne,
karne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy

WieluĔska 1B

Wspomnieĕ piċknych i kolorowych,
utkanych z fantastycznych przeīyý
īyczy
Wasza wróīka

STRAĩACKIE PODSUMOWANIE 2016 ROKU

STRZELEC

63-524 Czajków 101
607 308 352, adwokat.rĮp.pl

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

Na urodziny zaproĞ duĪo goĞci i zapomnij o swoich frustracjach. MoĪe
byü bardzo miáo, a nawet wspaniale.
Zalecam umiar w mocniejszych trunkach, kac boli! W perspektywie widaü
jakiĞ promyk nadziei na pozytywne
wyjĞcie z kryzysu, moĪe siĊ udaü!
MiáoĞü - nie da siĊ jej kupiü. Finanse
- raczej mdáawo.

Korzystaj z cudownych chwil, na jakie
siĊ zanosi. I nie bądĨ nienasycony.
Nie wszyscy mają tyle szczĊĞcia co
Ty. Warto pomyĞleü o wyjeĨdzie na
zimowe ferie, niekoniecznie w góry.
Zrealizuj wreszcie to, co obiecaáeĞ.
ale przedtem nadrób zalegáoĞci - ktoĞ
czeka z utĊsknieniem. MiáoĞü - jak dwa
goáąbki. Finanse - zaplanuj wydatki.

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

UWAGA!
NOWY ADRES

Natura KozioroĪca jest doĞü trudna,
dlatego áatwo mu popaĞü w skrajnoĞci. JeĞli jednak uda mu siĊ nad tym
zapanowaü, wtedy staje siĊ niemal
idealny. To jednak wymaga pracy nad
sobą. Sprawy zawodowe siĊ normu-

21 stycznia - 19 lutego

20 lutego - 20 marca

WAGA

adwokat JAKUB KORZAFSKI

dr n. med. Ewa Duczmal

22 grudnia - 20 stycznia

WODNIK

RYBY

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

KANCELARIA ADWOKACKA

Specjalista alergolog i pediatra

KOZIOROĩEC

ją. Zdrowie, niestety, nie najlepiej.
MiáoĞü - fantazje. Finanse - nieco
sáabsze notowanie.

22 listopada - 21 grudnia

23 lipca - 23 sierpnia

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

mnisz o swoim pudle, inni zresztą teĪ.
Koniecznie pohamuj swoje emocje,
wyraĪaj swoje odczucia z rozwagą
i spokojem. I zajrzyj do swojej duszy,
tak w cztery oczy. MiáoĞü - zakazany
owoc. Finanse - z odwilĪą teĪ stopniaáy.

25.01.2017

OPàATEK U EMERYTÓW W ROGASZYCACH
Wspaniaáy i radosny okres Ğwiąt
BoĪego Narodzenia jeszcze trwa, ciągle wiĊc jest okazja do organizowania
spotkaĔ opáatkowych. Takie doroczne spotkanie odbyáo siĊ 8 stycznia
w Kole nr 10 PZERiI w Rogaszycach.
Udziaá w nim wziĊáa liczna grupa czáonków oraz zaproszeni goĞcie, wĞród
nich przedstawiciele miasta i gminy
Ostrzeszów, Rady Powiatu, zarządu
rejonowego, kóá terenowych związku.
Wyjątkowo miáą niespodzianką byáo
przyjĞcie ĝwiĊtego Mikoáaja.

Pomoc Drogowa LUKAS
àukasz Nowacki
tel. 667 590 898

Uczestniczących w spotkaniu serdecznie powitaáa przewodnicząca Koáa,
Teresa Pan¿l. Ona teĪ w krótkim referacie przedstawiáa aktualną sytuacjĊ
emerytów i rencistów, podkreĞlając
przede wszystkim moĪliwoĞci lecze-

nia oraz trudną sytuacjĊ ¿nansową
wiĊkszoĞci z nich.
Nie obyáo siĊ bez ĪyczeĔ noworocznych od przewodniczącej Koáa
oraz goĞci; zwieĔczeniem tej czĊĞci
spotkania byá wspólny opáatek. Panie

zagroĪeĔ oraz 16 faászywych alarmów). Warto jednak zaznaczyü, Īe rok
2015 byá, jak do tej pory, rekordowym
pod wzglĊdem iloĞci wyjazdów.
Dokonano zakupu lekkiego samochodu operacyjnego „Suzuki Vitara”
z napĊdem 4x4 oraz zakupu kamery
termowizyjnej BULLARD T3MAX.
W ubiegáym roku przeprowadzono
takĪe szereg modernizacji siedziby
komendy powiatowej, jak choüby przebudowa istniejącego pomieszczenia
gospodarczego na pomieszczenia do
dezynfekcji sprzĊtu oraz przechowywania i konserwacji ubraĔ specjalnych; modernizacja pomieszczeĔ
administracyjno-socjalnych (klatka
schodowa, korytarz, pomieszczenie
dowódcy JRG, pomieszczenie sekcji
ds. kwatermistrzowskich, Ğwietlica,
pomieszczenie dowódców zmian).
Najbardziej kosztowną inwestycją byá jednak drugi etap przebudowy
placu manewrowego oraz pomieszczeĔ garaĪowych w budynku straĪnicy Jednostki Ratowniczo-GaĞniczej
i Komendy Powiatowej. W ramach
tego przedsiĊwziĊcia w roku ubiegáym zrealizowano roboty rozbiórkowe
istniejącej nawierzchni placów manewrowych przed i za budynkiem KP
PSP, wykonano utwardzenie placu manewrowego i przebudowy Īelbetowej
rampy naprawczej do samochodów.
ZwieĔczeniem uroczystoĞci byáo
poĞwiĊcenie nowego samochodu
operacyjnego Suzuki Vitara, którego
dokonaá ks. Mirosáaw Jankowski.
Rzecznik prasowy PSP
Ostrzeszów
przygotowaáy wyĞmienite potrawy i domowe ciasta.
ĝpiewom kolĊd i pastoraáek przewodniczyá miejscowy zespóá artystyczny
„Rogaszanie” z udziaáem Ğw. Mikoáaja.
Prawdziwie rodzinna, ciepáa atmosfera sprawiáa, Īe Īal byáo siĊ rozstawaü,
ale przeciez wkrótce kolejne spotkania.
Uczestnicy
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
FERIE ZIMOWE Z OSiR-em
NAZWA

KOSZT

MIEJSCE

DATA

Wyjazd na narty

52,00

Zieleniec
(Duszniki Zdrój)

28.01.2017 zbiórka
o 6.00

Wyjazd na lodowisko

19,00

Kalisz

2.02.2017
godz. 10-14.30

BieĪące informacje dotyczące poszczególnych imprez dostĊpne są na
stronie internetowej www.osir-ostrzeszow.pl
Zgáoszenia na kaĪdą z imprez przyjmowane są pod nr. tel. 728-454-709
lub na osirostrzeszow@wp.pl
Serdecznie zapraszamy!

FERIE w BIBLIOTECE 2017

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
(PL. BOREK 17), godz. 10:00 - 12:00
wtorek - 30.01.2017r. ZIMA NIE TYLKO ZA OKNEM...
czwartek - 02.02.2017r. spektakl teatralny "SKRADZIONE MĄDROĝCI"
Dzieci w wieku przedszkolnym mogą braü udziaá w zajĊciach pod opieką
starszego rodzeĔstwa lub dorosáego opiekuna.
KaĪde dziecko powinno mieü przy sobie numer telefonu do rodzica/opiekuna.
W programie: czytanie ksiąĪek, prace plastyczne, gry, zabawy, sáodkie co nieco, upominki i wiele innych atrakcji...
tel. 62/ 730 33 89, www.bp.ostrzeszow.pl

LOGICZNE MYĝLENIE JEST ZAWSZE W CENIE
- KONKURS

Indeks na KUL, sprzĊt komputerowy i ksiąĪki - to nagrody w V Ogólnopolskim Konkursie Logicznym dla uczniów szkóá ponadgimnazjalnych.
Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju KUL oraz Instytut Logiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawáa II.
Konkurs podzielony jest na etap szkolny oraz ¿naáowy, który odbĊdzie siĊ
5 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Zgáoszenia naleĪy przesyáaü do 15 lutego 2017 r.
Regulamin dostĊpny jest na stronie: www.kul.pl/konkurslogiczny

FERIE ZIMOWE
z OCK
29 I (niedziela)
12.00 -17.00 „Ferie na dmuchaĔcach” - sala sportowa I LO, szczegóáy na a¿szach
31 I (wtorek)
9.00 - Pracownia ZajĊü Twórczych
- sala klubowa OCK (zajĊcia dla
dzieci od 7 do 12 lat)
12.00 - Zuchowe gry i zabawy - sala
klubowa OCK
1 II (Ğroda)
10.00 - Gliniane zabawy - pracownia
ceramiczna OCK
12.00 - Zuchowe gry i zabawy - sala
klubowa OCK
12.00 -13.00 - „Rysujemy i malujemy” - zajĊcia plastyczne (pracownia
plastyczna w bibliotece publ.)
Na powyĪsze zajĊcia
- wstĊp wolny!
Od poniedziaáku do piątku - godz.
11.00 - seanse ¿lmowe dla dzieci
(szczegóáy na plakatac
Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie
zaprasza na

WIECZOREK
KARNAWAàOWY,
który odbĊdzie siĊ

28 stycznia 2017 r.
o godz. 19.00
na sali OSP Zajączki,
Koszt imprezy 180 zá.
Zapisy
- tel. (62) 732-06-44

ANTONI SERBEēSKI 1886-1957 - MALARSTWO,
RYSUNEK, GRAFIKA

Zapraszają na promocjĊ publikacji z cyklu

„Fotogra¿a w Wielkopolsce” i spotkanie
z jej bohaterem Stanisáawem Kulawiakiem
dyskusjĊ poprowadzi Krzysztof Szymoniak

27 stycznia 2017 r., godz. 17.00
BPMiG Ostrzeszów, pl. Borek 17

Prelekcja o budowaniu wiĊzi w maáĪeĔstwie
- Lidia i Eugeniusz Morta.
Dialog maáĪeĔski przy kawie i cieĞcie.
ADORACJA NAJĝWIĉTSZEGO SAKRAMENTU
z modlitwą o uzdrowienie relacji w maáĪeĔstwie.
RandkĊ organizują siostry nazaretanki w ramach NazaretaĔskiego Centrum Rodziny (www.nazaretrodzinie.pl)
Zgáoszenia pod nr tel. 696 445 789 lub 503 004 561
albo mailowo na adres: klarazygo@gmail.com
Koszt: o¿ara

ZAPRASZAMY

na Wieczorek
Karnawaáowy

zorganizowany przez RadĊ
Rodziców Szkoáy Podstawowej
w PotaĞni,
który odbĊdzie siĊ

Tylko do 31 stycznia 2017 r. bĊdzie trwaáa sprzedaĪ talonów subskrypcyjnych na wydawnictwo albumowe ANTONI SERBEēSKI 1886-1957 - MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA.
Oferujemy dwie wersje albumu:
• numerowaną: w twardej oprawie, z obwolutą i listą subskrybentów - cena
85,00 zá
• standardową - w twardej oprawie - cena 70,00 zá
Talony subskrypcyjne moĪna nabyü w:
• Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie (Rynek - Ratusz) - tel. 62 7302042
• Ostrzeszowskim Centrum Kultury (ul. Gorgolewskiego 2) - tel. 62 7302576
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

W programie:

11 lutego 2017r.
od godziny 19.00
w sali OSP Myje.

Zagra zespóá Wenus.

POSZEDà MĉĩCZYZNA
DO KOBIETY
29 stycznia 2017 r.,
godz. 17.00

Catering - p. Nieáacna
OdpáatnoĞü - 160,00 zá od pary
Tel. kontaktowy:
p. E. Marek - 604798570
p. M. Gąsiorek - 697468312
p. W. Wróbel - 602258051

ZABAWA
WALENTYNKOWOKARNAWAàOWA
Koáo nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie
zaprasza 15 lutego 2017 r.,
o godz. 17.00
do sali „StraĪak”
na zabawĊ

WALENTYNKOWOKARNAWAàOWĄ
odpáatnoĞü: 45 zá - czáonkowie
50 zá - sympatycy
WpáatĊ przyjmujemy do
13.02.2017 r. w UMiG (ul. Zamkowa 31, pok. nr 14 - I piĊtro).

Bilety w cenie 30 i 40 zá
do nabycia w OCK,
ul. Gorgolewskiego 2,
tel. 62 730-25-76

Powidoki
Polska, biogra¿czny, dramat, 98 minut.
Wtorek - 24 I, godz. 19.00
ĝroda - 25 I, godz. 19.00
Czwartek - 26 I, godz. 19.00

Królowa ĝniegu 3: OgieĔ i lód
Rosja, animacja, familijny, przygodowy,
80 minut.
Wtorek - 24 I, godz. 17.00 (3D)
ĝroda - 25 I, godz. 17.00
Czwartek - 26 I, godz. 17.00

Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisáockiej
Polska, biogra¿czny, dramat, 117 minut.
Piątek - 27 I, godz. 17.45 i 20.00
Sobota - 28 I, godz. 17.15, 19.30
Niedziela - 29 I, godz. 19.15
Wtorek - 31 I, g. I, godz. 17.15, 19.30
ĝroda - 1 II, godz. 19.30

Ostatni smok Ğwiata
Ukraina, animacja, familijny, przygodowy, 85 minut.
Piątek - 27 I, godz. 16.00
Sobota - 28 I, godz. 15.30
Niedziela - 29 I, godz. 13.30
Wtorek - 31 I, godz. 11.00 i 15.30
ĝroda - 1 II, godz. 11.00 i 16.00

Za niebieskimi drzwiami
Polska, ¿lm dla máodzieĪy, 90 minut.
Poniedziaáek - 30 I, godz. 11.00
ĝroda - 1 II, godz. 17.45
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl
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TRZY RAZY PODIUM DLA PIàKARZY
AKADEMII PIàKARSKIEJ OSTRZESZÓW

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

14 stycznia w hali sportowo-widowiskowej
GOSiR-u w Twardogórze odbyá siĊ juĪ po raz
piąty piákarski memoriaá byáego dziennikarza
sportowego Ireneusza Maciasia. Gospodarzem,
a zarazem inicjatorem turnieju byá Michel Thiry - menadĪer piákarski i byáy dyrektor ĝląska
Wrocáaw, czáowiek związany od lat z Wrocáawiem i Twardogórą.
Rozgrywki byáy podzielone na dwie czĊĞci
- pierwszego dnia grali zawodnicy z roczników
2006 i 2004, a drugiego - z rocznika 2008.
W mocno obsadzonym turnieju Akademia
Piákarska Ostrzeszów podjĊáa rywalizacjĊ we
wszystkich kategoriach wiekowych i poradziáa
sobie bardzo dobrze. W sobotĊ w kaĪdym roczniku do rywalizacji przystąpiáo 9 druĪyn. Grupa
2004 zmierzyáa siĊ z Olimpikiem Wrocáaw,
Widzewem àódĨ II, Akademią Piákarską Szczot,
Lotnikiem Twardogóra, a takĪe z Widzewem
àódĨ I, z którym w ¿naáowej potyczce wygraáa
2:0. DziĊki temu w klasy¿kacji koĔcowej zespóá
prowadzony przez trenera Dariusza Szczepaniaka zająá I miejsce, a Michaá Mądry otrzymaá
nagrodĊ indywidualną dla najlepszego strzelca.
W kategorii U11 (rocznik 2006) przyszáo
nam siĊ zmierzyü z Akademią Piákarską Szczot,

Pogonią Syców, Lotnikiem Twardogóra, AP
Milicz i ZagáĊbiem Lubin, który okazaá siĊ zwyciĊską druĪyną. Nasz zespóá, prowadzony
przez trenera Jacka Skórskiego, zająá wysokie
III miejsce. Na wyróĪnienie zasáuguje fakt,
Īe jako jedyny zespóá w ¿nale nie przegraá
z triumfatorem turnieju.
W ostatni dzieĔ zmagali siĊ najmáodsi zawodnicy z rocznika 2008, prowadzeni przez
trenera Konrada Aksamskiego. Ostatecznie
zajĊli oni III miejsce, przegrywając po rzutach
karnych z ekipą z Akademii ZagáĊbia Lubin.
W tej kategorii najlepszym zawodnikiem turnieju
zostaá Antek Jurga.
Na koniec dnia moĪna byáo podziwiaü
w akcji oldbojów, wĞród których nie brakowaáo
dawnych zawodników ekstraklasy. Stworzyli
druĪynĊ All Stars i nie mieli sobie równych,
wygrywając caáy turniej.
Podczas memoriaáu nie obyáo siĊ bez
charytatywnego akcentu na rzecz 25. ¿naáu
WOĝP. DuĪa w tym zasáuga zaproszonych
goĞci, m.in. trenera bramkarzy reprezentacji
Polski Jarosáawa Tkocza oraz prezesa DZPN
i wiceprezesa PZPN d.s. zagranicznych Andrzeja Padewskiego, którzy przywieĨli na au-

kcjĊ wiele sportowych gadĪetów, m.in. piákĊ PZPN
i koszulkĊ reprezentacji Polski z autografami piákarzy.
Turniej dla naszych zespoáów byá kolejnym cennym doĞwiadczeniem, gdyĪ cháopcy mieli okazjĊ
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sprawdziü siĊ z najlepszymi zespoáami w swoich kategoriach.Jak widaü droga, którą obraliĞmy, prowadzi
w dobrym kierunku.
D.S.

BIEGIEM PRZEZ ĝLĉĩĉ
14 stycznia piĊciu ostrzeszowian wybraáo siĊ na górskie
bieganie. PostawiliĞmy sobie za cel pokonanie 24km trasy z Sobótki przez ĝlĊĪĊ (718m n.p.m.). Na trasie trzeba byáo
pokonaü drogi i dróĪki podszczytowe kryjące wiele niebezpiecznych niespodzianek. Szczególnie trudnym odcinkiem
byáa Skalna Perü, Olbrzymki i Zbójnickie Skaáy, gdzie bieg
zamieniá siĊ w marsz - tak aĪ do szczytu. Tu przez chwilĊ
moĪna byáo popatrzeü na koĞcióá pw. Nawiedzenia NMP,
potem nieáatwy zbieg do polany Pod DĊbami i czarnym
szlakiem do przeáĊczy Pod WieĪycą. O trudnoĞci biegu niech

Ğwiadczy fakt, Īe zwyciĊzca - Bartáomiej Przedwojewski
z WKS ĝląsk - pokonaá trasĊ w 1:43,40 godz. Z ostrzeszowskiej piątki najszybciej do mety dobiegá Wáodzimierz
Juszczak, uzyskując czas 2:28,10 godz., co daáo mu 75.
miejsce w ogólnej klasy¿kacji i 3. miejsce w kat. M-50. Kolejny
z naszych, Jarek Zawierta, przybiegá do mety 205., na 209.
miejscu metĊ minąá àukasz Kosik, Agnieszka Poáomska byáa
224., a Krzysztof Machaj - 225.
W.J.

Wodnik Szuwarek, czyli otwarty trening
hokeja podwodnego dla dzieci i máodzieĪy

dziewcząt i cháopców w wieku od 12
do 18 lat), by wziąü udziaá w otwartym
treningu - pod bacznym okiem Macieja
Marszaáka - kapitana zespoáu Mistrzów
Polski Hydra Trzebnica i czoáowego
zawodnika reprezentacji narodowej,
oraz Marcina Reifa - kapitana wrocáawskich Piranii i bardzo doĞwiadczonego
instruktora nurkowania.
Po wstĊpnych zajĊciach z zasad
i taktyki gry, po opanowaniu sztuki snorkelingu (nurkowania z rurką), uczestnicy
mieli moĪliwoĞü poüwiczyü z instruktorami prowadzenie krąĪka pod wodą
i rozegraü swe pierwsze w Īyciu mecze.
JuĪ teraz praca, jaką wykonaliĞmy
z máodzieĪą przez ostatnie póátora roku,
przyniosáa owoce. Jakub Dominik po
osiągniĊciu wieku seniorskiego odbyá
pomyĞlne testy i zostaá powoáany do
pierwszej reprezentacji Polski, wiel-

kie postĊpy robią teĪ: Mateusz Bacik,
Wojciech Oleszowski i Kacper Bąk.
Mamy nadziejĊ, Īe przy wydatnej pomocy wáadz miasta i sponsorów, których
przyjmiemy z otwartymi ramionami,
uda nam siĊ stworzyü juniorską sekcjĊ
z prawdziwego zdarzenia.
Mariusz „Mario” GrzĊda,
Szuwary Ostrzeszów
Nasza strona internetowa:
www.facebook.com/SzuwaryOstrzeszow
Zapraszamy na nasze treningi odbywają siĊ w kaĪdy poniedziaáek
o godz. 20.30 na ostrzeszowskim
basenie. Ochotnikom pomoĪemy
skompletowaü sprzĊt. ĝmiaáo! Doáączcie do nas!

UDANY SPARING
VICTORII
fot. I. Woáoch
„...dno juĪ blisko, krąĪek báyska,
maska ciĞnie, woda pryska,
choü powietrza juĪ niewiele,
krąĪek jeszcze w bramkĊ wstrzelĊ”- tak brzmi wstĊpna wersja jednej

ze zwrotek hymnu Ostrzeszowskiego
Klubu Hokeja Podwodnego „Szuwary”.
Planujemy nagraü go jeszcze w pierwszej poáowie tego roku z dedykacją dla

naszych kibiców, w podziĊkowaniu za
nieustające wsparcie.
14 stycznia na ostrzeszowskim
basenie Oceanik gromadnie stawiáy
siĊ dzieci i máodzieĪ (dwadzieĞcioro

W pierwszym tegorocznym meczu sparingowym, rozegranym na sztucznej
murawie w niedzielĊ - 22 stycznia - w Jarocinie Victoria Ostrzeszów wygraáa
z Biaáym Oráem KoĨmin 7:1.
Bramki strzelili: Maciej StawiĔski 4, Robert Skrobacz 3.
Skáad Victorii: Grondowy, ParoĔ, zawodnik testowany (na zmianĊ
wchodzili: Dubiel, Gawron, Páaczek), Skorzybót, Gandecki, Dolata, Pasiak,
BaraĔski, Mazurek, StawiĔski, Skrobacz.
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XIX Mistrzostwa Powiatu
Ostrzeszowskiego w Tenisie
Stoáowym

Wyniki (do 5. miejsca)

Máodzik 2004 cháopcy

ĩak má. 2007 cháopcy
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwisko i imiĊ
Wróbel Mikoáaj
Madej Maksymilian
Frankowski Julian
Kozikowski Bartosz
KaáuĪa Kamil

Rok
2007
2007
2007
2007
2007

Klub sportowy/szkoáa
LZS SP Siedlików
SP Grabów
SP Marszaáki
SP Grabów
SP KuĨnica Grab.

Pkt.
12
10
8
7
6

Pkt.
10
8
12
6

2006
2006
2006
2006

SP Grabów
SP Czajków
SP KuĨnica Grab.
SP Czajków

12
10
8
7

12
10
7

ĩak 2006 cháopcy
1
2
3
4

Klimek Gracjan
Kofel Maksymilian
Ilski Karol
Goádyn Olaf

14 stycznia w Czajkowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego LZS w Tenisie Stołowym „O Puchar Wójta Gminy Czajków”.
Przewodniczący PZ LZS Edmund Tetlak powitał przybyłych gości: wójta
gminy Czajków Henryka Plichtę, dyrektora ZS Zbigniewa Pilarczyka, wiceprzewodniczącego RPZLZS w Ostrzeszowie - Rafała Kałążnego, członka
Zarządu RPZLZS - Artura Jeziorka oraz wszystkich uczestników, nauczycieli,
trenerów, działaczy i rodziców.
Oficjalnego otwarcia dokonał wójt Henryk Plichta, życząc uczestnikom
sukcesów sportowych. Zawody, w których wzięło udział 104 zawodników,
w tym 29 zawodniczek, przebiegły bardzo sprawnie. Zwycięzcom poszczególnych kategorii wójt H. Plichta wręczył dyplomy, medale okolicznościowe
i puchary.
Podczas turnieju pamiątkowy medal z okazji 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych wręczono pani Jolancie Budzie-Berens - długoletniej
nauczycielce, która wspiera rozwój sportu w powiecie ostrzeszowskim.
Rada Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie dziękuje władzom
samorządowym gminy Czajków oraz dyrekcji Zespołu Szkół za wsparcie
zawodów i nieodpłatne udostępnienie sali sportowej, a nauczycielom wychowania fizycznego: Kazimierzowi Dusiowi, Arturowi Jeziorkowi i Jolancie
Budzie-Berens za pomoc w organizacji turnieju.
Ze sportowym pozdrowieniem
Kierownik
zawodów
Artur Jeziorek

StĊpieĔ Julia
Podgórska Lena
Koprowska Wiktoria
UĞcinowicz Beata
àopata Julia

2006
2006
2006
2006
2006

SP Kaliszkowice Kal.
SP Czajków
SP Czajków
SP Biskupice Zab.
SP Kaliszkowice Kal.

12
10
8
7
6

12
10
8
6
7

Karwik Gabriela
Jeziorek Julia
Szczypkowska Julia
Mucha Alicja
àakoma Nikola

2005
2005
2005
2005
2005

Roguszna Sandra
Groblicka Zuzanna
Krauz Klaudia
Sikora Sandra
Cáapka Celina

2004
2004
2004
2004
2004

1
2
3
4
5

SP Mikstat
SP Czajków
SP Kaliszkowice Kal.
SP Czajków
SP Biskupice Zab.

12
10
8
7
6

10
12
7
8
5

1
2
3
4
5

12
8
10
7

1
2
3
4

Mądry Michaá
Goádyn Marcel
Maury Patryk
Netter Dawid
Wróbel Franciszek

2005
2005
2005
2005
2005

12
10
8
7
6

Gim Kraszewice
Gim Mikstat
Gim Kraszewice
LZS Gim Siedlików
Gim Mikstat

12
10
8
7
6

12
8
12
-

Jeziorek Grzegorz
Matuszak Dawid
Nowak Szymon
Grenda Maciej
Matysiak Filip

2002
2002
2002
2003
2002

12
8
10
6

Gaáka Anna
UĞcinowicz Katarzyna
Gomóáka Sandra
Komin Angelika
JĊdrzejak Amelia

2003
2003
2002
2002
2003

Gim Czajków
Gim Mikstat
Gim Mikstat
Gim Mikstat
Gim Mikstat

12
10
8
7
6

10
7
8
6
-

Wróbel Antoni
Walczybok Patryk
Szkudlarek Przemysáaw
Klepacz Damian
Tomala Jakub

2001
2001
2001
2001
2001

LZS Gim Siedlików
LZS Gim SIedlików
Gim Mikstat
Gim Mikstat
Gim Mikstat

12
10
8
7
6

10
8
6
5
4

Gim Czajków
Gim Czajków
LZS Gim Siedlików
LZS Gim Siedlików

12
10
-

12
10
8

Junior 2001 - 1999 dziewczĊta
SP Biskupice Zab.
SP Czajków
SP Czajków
SP Grabów
SP Czajków

12
10
8
7
6

Máodzik má. 2005 cháopcy
1
2
3
4
5

SP Grabów
SP Grabów
LZS SP Siedlików
SP Kaliszkowice Oá.
SP Grabów

Gimnazjum kadet 2003-2002
1
2
3
4
5

Máodzik 2004 dziewczĊta
1
2
3
4
5

2004
2004
2004
2004
2004

Junior 2001-1999 cháopcy

Máodzik má. 2005 dziewczĊta
1
2
3
4
5

Ciesielski Roch
IwaĔski Joel
Wróbel Krzysztof
Matysiak Dominik
Duda Dominik

Gimnazjum kadetki 2003 - 2002

ĩak 2006-2007 dziewczĊta
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

SP Ostrzeszów
SP Czajków
SP Kaliszkowice Oá.
LZS SP Siedlików
LZS SP Siedlików

Przewodniczący
PZ LZS w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

TB SYSTEM
Docieplenia poddaszy
pianð poliuretanowð.
Tynki maszynowe.

tel.: 501 020 085

12
10
8
7
6

10
6
12

Górecka Daria
Trzeciak Roma
JaĔczak Milena
Adamska Katarzyna

2001
2001
2001
2001

Seniorzy 1998 i starsi
1
2
3
4
5

Kubacki Tomasz
KrzywaĨnia Jarosáaw
Przygoda Jerzy
Giwerski Marcin
Kania Eryk

1980
1991
1990
1997

UKS Piast Ostrzeszów
UKS Piast Ostrzeszów
Kobyla Góra
UKS Piast Ostrzeszów
LZS Siedlików

12
10
8
7
6

7
12
6
-

HALOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
W LEKKOATLETYCE
14 stycznia w Kaliskiej Hali Lekkoatletycznej odbyáy siĊ Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Máodzików
w Lekkoatletyce.
W zawodach udziaá wziĊli takĪe
zawodnicy LKS „Orkan” Ostrzeszów.

Producent materacy FDM w związku
z prĊĪnym rozwojem ¿rmy zatrudni:

SAMODZIELNEGO
KSIČGOWEGO

Agromet Sp. z o.o. jest czoáowym na rynku polskim oraz liczącym
siĊ w Europie producentem przekáadni kątowych, walcowych, kątowo walcowych oraz detali przeznaczonych dla przemysáu motoryzacyjnego.
Agromet obecny jest na rynku od ponad 40 lat, a od 19 lat funkcjonuje
w strukturach niemieckiej grupy SFB.
Siedziba gáówna zlokalizowana jest w Ostrzeszowie.
W związku z dynamicznym rozwojem przedsiĊbiorstwa poszukujemy
kandydata na stanowisko:

Miejsce pracy: ChojĊcin Parcele
Wymagania:
• Minimum 2-letnie doĞwiadczenie na podobnym stanowisku.
• Wyksztaácenie minimum Ğrednie.
• Dobra znajomoĞü zasad peánej rachunkowoĞci i przepisów
podatkowych.
• Mile widziana znajomoĞü programu CDN Optima
• Dobra organizacja pracy, odpowiedzialnoĞü.

OPERATOR OBRABIAREK
STEROWANYCH
NUMERYCZNIE (CNC)

Gwarantujemy pracĊ w przyjaznej atmosferze
oraz atrakcyjne wynagrodzenie
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyáaü na adres:
katarzyna.pancikiewicz@fdm.pl

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania:
• doĞwiadczenie w zakresie sprzedaĪy
• prawo jazdy kat. B
• dobra znajomoĞü jĊzyka niemieckiego
• minimum Ğrednie wyksztaácenie
• dobra znajomoĞü pakietu Of¿ce
• áatwoĞü w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu dobrych relacji interpersonalnych
Zakres obowiązków:
• aktywna sprzedaĪ produktów oferowanych przez ¿rmĊ Ascobloc
• pozyskiwanie nowych klientów
• przygotowywanie ofert
• negocjacje z Klientem
• kontakty handlowe na ternie Polski
CV prosimy przesyáaü na adres: rekrutacja@ascobloc.pl z dopiskiem:
”Przedstawiciel”

Miejsce pracy: Ostrzeszów.
Opis stanowiska:
• obsáuga maszyn sterowanych numerycznie (tokarki, frezarki)
• odczytywanie danych z rysunków technicznych
• obsáuga urządzeĔ pomiarowych
• wykonywanie detali w seriach
Wymagania:
• wyksztaácenie preferowane Ğrednie techniczne
• podstawowa wiedza z zakresu obróbki skrawaniem
• dobra znajomoĞü rysunku technicznego
• umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami pomiarowymi
• precyzyjnoĞü i dokáadnoĞü w dziaáaniu
• umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia i oceny sytuacji
• gotowoĞü pracy w systemie zmianowym
• przyjmujemy takĪe osoby do przyuczenia

Oferujemy:
•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowĊ o pracĊ
moĪliwoĞci rozwoju
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejĊtnoĞci

Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego
na adres ¿rmy lub adres e-mail: praca@agromet.pl.
Uprzejmie informujemy, Īe odpowiemy tylko
na wybrane zgáoszenia.
Prosimy o doáączenie nastĊpującej klauzuli: „WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. NR 101, poz.
926, ze zm.)

Tytuá Wicemistrza Województwa
w biegu na dystansie 2000m zdobyá
Szymon Bodura. Podopieczny trenera
Dawida Sobieraja tytuá ten wywalczyá
drugi raz z rzĊdu, broniąc srebrnego
medalu zdobytego przed rokiem.
TuĪ za podium uplasowaáy siĊ: Katarzyna Panek i Anna Bodura, które
startowaáy odpowiednio w biegach na
dystansie 1000m i 300m. W pierwszej
dziesiątce znalazáa siĊ takĪe Nikola
Kozáowska (bieg na 600m).
(m)

USàUGI
MURARSKIE

budowanie budynków jednorodzinnych, gospodarczych, tynkowanie,
elewacje klinkierowe, páoty klinkierowe,

tel. 601 559 996

Usáugi Budowlane
°
°
°
°

budynki 1-rodzinne
elewacje klinkierowe
tynkowanie
pãoty klinkierowe
tel. 601 559 996

PROFESJONALNE
OBCINANIE DRZEWEK
OWOCOWYCH

PHU ART-OGRÓD-DOM
Artur Kondziołka
tel. 697 872 815
e-mail: ogrod-dom.arturkondziolka@poczta.pl
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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.

25.01.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

PANI ROZALIA GOàDYN
SKOēCZYàA 105 LAT!
Najstarsza mieszkanka powiatu
ostrzeszowskiego - Pani Rozalia Goádyn z Mielcuch - obchodziáa 105. urodziny. Z gratulacjami i Īyczeniami udaá siĊ

do Jubilatki wicestarosta ostrzeszowski
Adam Mickiewicz, wójt Czajkowa Henryk Plichta i kierownik USC w Czajkowie
Katarzyna Mituáa-Adamus.

Ewelina i Piotr

Szacowna Jubilatka przyjmowaáa powinszowania w otoczeniu najbliĪszej rodziny: córki Marianny,
synowej Danuty i wnuka Krzysztofa.
Pani Rozalia urodziáa siĊ 15 stycznia 1912 roku
w Biadaszkach. Od 1948 roku mieszka w Mielcuchach.
Przez caáe Īycie pracowaáa w gospodarstwie rolnym. Ma
dwoje dzieci: MariannĊ i Jana, oraz wnuka i prawnuka.
Jubilatka jest osobą bardzo pogodną i lubianą, Īywo
interesuje siĊ Īyciem rodziny, bieĪącymi sprawami swojej miejscowoĞci i kraju. Bardzo lubi sáodycze i... prasĊ. WáaĞciwie nie choruje, jest sprawna,
a w swoje urodziny wzniosáa toast lampką szampana.
Pani Rozalii przekazujemy wyrazy najwyĪszego
szacunku oraz serdeczne Īyczenia zdrowia i pogody ducha.
www.powiatostrzeszowski.pl

Miáo nam poinformowaü, Īe 20 sierpnia 2016 r.
w koĞciele pw. Ğw. Anny w NiedĨwiedziu na Ğlubnym
kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Ewelina Dembska i Piotr Graf
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i
nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo
siĊ na áamach „CzO”, przynieĞ lub przyĞlij swoją Ğlubną
fotogra¿Ċ do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic
nie kosztuje. Zapraszamy!

Zanim się ożeniłem, miałem przygotowanych sześć różnych teorii na temat wychowywania dzieci. Teraz mam sześcioro dzieci i żadnej teorii. John Wilmot

Antoğ Oskar Iga Michaâ Antoğ Olaf -

Osoby urodzone między
21 stycznia a 19 lutego
to zodiakalne Wodniki.

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

synek paĕstwa Kryspiny Giera
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synek paĕstwa Alicji i Emiliana Sobczaków z Kraszewic,
córeczka paĕstwa Marii i Jacka Kowalczyków z Wieruszowa,
synek paĕstwa Patrycji i Pawâa Goncerzewiczów z Ostrzeszowa,
synek paĕstwa Dagmary i Barâomieja Karszniów z Biadaszek,
synek paĕstwa Anety Pietroĕ i Artura Bâocha z Ostrzeszowa,
córeczka paĕstwa Aurelii i Dariusza Zadków z Niwek Kraszowskich,

ur. 16
16.01.2017r.,
01 2017 waga 2300
2300g
ur. 16.01.2017r., waga 3320g
ur. 18.01.2017r., waga 3100g
ur. 18.01.2017r., waga 3500g
ur. 19.01.2017r., waga 3280g
ur. 19.01.2017r., waga 3260g
ur. 20.01.2017r., waga 3300g

