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DWA WàAMANIA I POĩAR
Mówi siĊ, Īe nieszczĊĞcia chodzą parami. W przypadku jednego
z mieszkaĔców miejscowoĞci Kozáy
k. NiedĨwiedzia kumulacja przykrych zdarzeĔ, które go dotknĊáy, nie
potwierdza tego powiedzenia, bowiem „pechowiec” w ciągu ostatnich
czternastu miesiĊcy aĪ trzykrotnie
zostaá wystawiony na ciĊĪką próbĊ.
W marcu ubiegáego roku na celowniku
wáamywaczy znalazá siĊ jego dom,
w listopadzie poĪar, który pojawiá siĊ
na poddaszu budynku, spowodowaá
straty w kwocie kilkudziesiĊciu tysiĊcy
záotych. SeriĊ nieszczĊĞü przypieczĊ-

towaáo kolejne wáamanie, tym razem
w Wielką SobotĊ - 15 kwietnia.
PrzestĊpcy, wykorzystując nieobecnoĞü wáaĞcicieli, wywaĪyli ramĊ
okienną i weszli do domu. Trzech
wáamywaczy w kominiarkach, nie
przejmując siĊ instalacją alarmową
i kamerami, odnalazáo sejf i skradáo
kosztownoĞci. Alarm zadziaáaá prawidáowo, wáaĞciciel otrzymaá powiadomienie o wáamaniu, jednak, jak wynika
z monitoringu, zabrakáo kilku minut,
aby bandziorów „nakryü” na gorącym uczynku. Záodzieje musieli mieü
dokáadny ogląd sytuacji, zapewne
wiedzieli, Īe najbliĪszych sąsiadów

równieĪ nie bĊdzie w tym czasie
w domu.
Wiele wskazuje na to, Īe kradzieĪy dokonali ci sami przestĊpcy, którzy
zrobili to poprzednim razem.
SkontaktowaliĞmy siĊ z wáaĞcicielem posesji, nie chciaá jednak szerzej
komentowaü tej sprawy. Zaznaczyá,
Īe straty materialne moĪna „odpracowaü”, ale uraz psychiczny, szczególnie u najmáodszych domowników,
pozostaá - dzieci po tym wszystkim
po prostu boją siĊ, a momentami są
nawet przeraĪone.

DokoĔczenie na str. 3.

OSZUST, NACIĄGACZ, ZàODZIEJ,
ĩÓàTACZKA
A MOĩE OBAWY NA WYROST?
U NASZYCH DRZWI
ĩóátaczka - choroba jakby trochĊ zapomniana - znowu puka
do naszych drzwi. Nie ma w tym
stwierdzeniu Īadnej przesady,
bowiem tuĪ za granicą naszego powiatu - w Ostrowie Wlkp.,
w ubiegáym tygodniu ujawniono
19 przypadków zachorowaĔ na
wirusowe zapalenie wątroby
typu A. Liczba ta powoli, lecz
systematycznie roĞnie, zaĞ osób
zagroĪonych Īóátaczką jest kilkaset. W Ostrowie mówi siĊ juĪ
o epidemii tej choroby i niewykluczone, Īe Īóátaczka typu
A zacznie zbieraü Īniwo równieĪ
w powiecie ostrzeszowskim.
Jaka jest przyczyna tej nagáej
epidemii? Odpowiedzi na to pytanie szuka ostrowska prokuratura,
na razie wiadomo, Īe chore osoby
zajmowaáy siĊ produkcją lub dystrybucją ĪywnoĞci, pracując w barach

i restauracjach. Wygląda na to, Īe
nie przestrzegaáy zasad higieny, bo
to wáaĞnie „brudne rĊce” uwaĪa siĊ
za gáówną przyczynĊ zachorowaĔ.
Gáówną, ale nie jedyną, bo istnieje
teĪ moĪliwoĞü zakaĪenia poprzez
stosunki seksualne.
Pierwsza osoba, u której juĪ
ponad dwa miesiące temu wykryto
groĨnego wirusa, to mieszkaniec
Krotoszyna. Wedáug jednego z portali internetowych krotoszynianin
wszedá w intymne relacje z ostrowianinem zatrudnionym w duĪej
restauracji. Ostrowskie przypadki
zakaĪeĔ tym wirusem wskazują
na cztery punkty gastronomiczne,
jednak Īaden z pracowników tych
punktów, poza pierwszym „ostrowskim” zakaĪonym, nie jest chory na
ĪóátaczkĊ typu A.
DokoĔczenie na str. 2.

W krĊgach towarzyskich, w sklepach, podczas przypadkowych spotkaĔ, ostatnio czĊsto mówi siĊ
o oszuĞcie, który porusza siĊ po powiecie srebrnym bmw. Jedni wydają siĊ
zaniepokojeni, pytają, czy to moĪe byü
prawda, inni raczej nie dają temu wiary.
A wszystko zaczĊáo siĊ od wpisu na portalu spoáecznoĞciowym,
który mieszkanka naszego powiatu
dodaáa na swoim pro¿lu. To, co napisaáa, brzmi bardzo wiarygodnie.
W okolicach Siedlikowa krąĪyáo dzisiaj
(21 kwietnia) sportowe, srebrne bmw
o nr rej. OB… „KoleĞ”, który nim kierowaá, twierdzi, Īe ma przesyákĊ: maáą
apteczkĊ, która zostaáa zamówiona
telefonicznie 9 marca (i teraz dopiero
facet ją dostarcza?). MĊĪczyzna wyglądaá na typowego oszusta! (choü wygląd
o niczym nie przesądza - przyp. red.).
Maáy, nieogolony i cwaniak! Twierdzi,
Īe przyjechaá aĪ z Bydgoszczy. Nie
wiem, z jakiej byá ¿rmy, dopiero po
jego odjeĨdzie zorientowaáam siĊ, Īe

28 kwietnia 2017
(piątek), o godz. 18.00
ZAPRASZAMY na spotkanie pt.

CHODZIû DO
KOĝCIOàA CZY
BYû KOĝCIOàEM?
ul. KoĤciuszki 19B, Ostrzeszów
tel. kom. 730 310 880

Miejsce: Dom StraĪaka,
ul. KOLEJOWA 3, Grabów,
Aby otrzymaü Nowy Testament
Pana Jezusa Chrystusa,
napisz lub zadzwoĔ:
tel. 791 214 963 | cms@onet.pl

mogáam go wylegitymowaü. Na pewno
nie byá kurierem. Trzymaá w rĊku maáą
apteczkĊ i kwitek z datą zamówienia... To byáo dziwne. Gdy odjechaá,
doszáo do mnie, Īe to jakiĞ oszust!
Natychmiast wstawiáam informacjĊ na
mój pro¿l. I od razu reakcja - okazaáo
siĊ, Īe zawitaá do kilku domów w Siedlikowie, w Korpysach, Marydole...
WszĊdzie ta sama bajka! Maáo tego,
znajoma go dzisiaj widziaáa koáo mojego domu jakieĞ 2 godz. wczeĞniej,
ale bmw miaáo inną rejestracjĊ PK...,
wiĊc „koleĞ” zmienia tablice, w jakim
celu? ZgáosiliĞmy sprawĊ na policjĊ - przyjĊli do wiadomoĞci.

W ĞrodĊ ten sam „goĞü” z tą samą
apteczką jeĨdziá po Doruchowie i okolicach!
ProszĊ was, róbcie zdjĊcia facetowi, ten kwit, co go ma przy sobie, teĪ jest waĪny. I zróbcie zdjĊcia
jego auta. MoĪe uda nam siĊ záapaü
oszustów, ewentualnie záodziei, bo
na „wáadzĊ” to ja raczej nie liczĊ. Do
tej pory nikogo jeszcze nie záapali,
a domów okradziono kilkadziesiąt.
BądĨmy czujni, moĪe to jakiĞ potencjalny záodziej - bada teren, a póĨniej
okrada?
DokoĔczenie na str. 3.

RATY
RRSO

4990
x 10 rat
499,-

STIHL HSA 25
CiĊĪar 0,6 kg
(bez akumulatora)
Czas pracy: do 110 min

0%

5490
x 10 rat

5490
x 10 rat

STIHL FSA 45
CiĊĪar 2,3 kg
Czas pracy:
do 20 min
NOWOĝû

STIHL HSA 45
CiĊĪar 2,3 kg
Czas pracy: do 40 min
NOWOĝû

549,-

Przedborów 31,
tel. 62 730 60 54, 731 94 58

549,-

Ostrzeszów,
O
ó ul. Brzozowa 2,
tel. 62 586 09 68

1) Dla kredytu na zakup towarów i usáug, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla
propozycji RATY 0% zawartego na okres 10 miesiĊcy, wyliczenia dla przykáadu reprezentatywnego na dzieĔ 14.03.2017r. są nastĊpujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%;
cena towaru 1000,00 zá; staáa stopa oprocentowania kredytu 0%; caákowita kwota kredytu 100,00
zá; caákowita kwota do zapáaty 1000,00 zá; caákowity koszt kredytu 0 zá; wysokoĞü 10 równych rat
miesiĊcznych 100,00 zá. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
15.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.
Autoryzowany Dealer STIHL wystĊpujący w roli poĞrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy
o kredyt na zakup towarów i usáug w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we
Wrocáawiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oĞwiadczenia o
odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaĞnieĔ dotyczących treĞci wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzglĊdnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta
zostanie podjĊta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóáy pytaj sprzedawcĊ lub sprawdĨ na www.santanderconsumer.pl

NOWO OTWARTA MYJNIA SAMOCHODOWA W DORUCHOWIE
Bezdotykowa

Bezdotykowa

1)

Samoobsáugowa

Samoobsáugowa

Czynna

Czynna 24h

Klient, który dokona przeglðdu
rejestracyjnego w naszej stacji
diagnostycznej, otrzyma darmowe
mycie pojazdu

¶

Doruchów, ul. Kõpiýska 10A tel. 62/731-51-29

Ponadto oferujemy mi.n: miõdzynarodowe usãugi transportowe, usãugi mechaniki
pojazdowej i kosmetyki wnõtrz (pranie tapicerki) - auta ciõēarowe i osobowe
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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

ĩÓàTACZKA
U NASZYCH DRZWI
DokoĔczenie ze str. 1.
Na co dzieĔ wirus wywoáujący
ĪóátaczkĊ nie wystĊpuje w Polsce.
Z badaĔ wynika, Īe chorobĊ przywoĪą
osoby wypoczywające lub pracujące
w krajach azjatyckich, jak Tajlandia
czy Bangladesz. Osoba, u której
ujawni siĊ WZW typu A, na kilka tygodni tra¿a do szpitala zakaĨnego, ale
zwykle jest to juĪ miesiąc od zakaĪenia siĊ. W tym czasie chory caákiem
nieĞwiadomie moĪe staü siĊ Ĩródáem
zaraĪenia innych. Z Īóátaczką nie ma
Īartów, równieĪ dlatego, Īe jest to
bardzo ciĊĪka choroba, atakująca
zwáaszcza wątrobĊ, która przez kilka
dni naraĪona jest na zintensy¿kowane
dziaáanie wirusa, a samo leczenie
Īóátaczki moĪe trwaü kilka miesiĊcy.
*
Co robiü, by ustrzec siĊ Īóátaczki? Czym siĊ ona objawia? Czy
naprawdĊ grozi nam epidemia tej
choroby? Na te i inne pytania odpowiada Emilia Adamiak - PaĔstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrzeszowie.
Czy mieszkaĔcy powiatu ostrzeszowskiego są zagroĪeni Īóátaczką
typu A?
Powiat ostrzeszowski graniczy
z powiatem ostrowskim, wiĊc istnieje
ryzyko wystąpienia u nas przypadków
WZW typu A.

Jakie dziaáania podejmie ostrzeszowski sanepid w związku z pojawieniem siĊ blisko nas ogniska tej
choroby? Czy zostanie wzmoĪona
kontrola placówek gastronomicznych, bo wáaĞnie w takich miejscach wystąpiáo Ĩródáo zakaĪeĔ
w Ostrowie?
Zostanie wzmoĪona kontrola zakáadów Īywienia zbiorowego (restauracje, bary, itp.), zakáadów produkcji
ĪywnoĞci. Podczas prowadzonych
kontroli przekazywane bĊdą informacje dotyczące WZW typu A i metod
zapobiegania zakaĪeniom, a takĪe
informacje o moĪliwoĞci szczepieĔ
przeciwko WZW typu A (są to szczepienia zalecane).
Kiedy po raz ostatni odnotowano przypadki tej choroby w Ostrzeszowie?
W ciągu ostatnich 12 lat nie odnotowano w powiecie Īadnego przypadku zachorowania na WZW typu A.
Dokumentacja dotycząca wczeĞniej-

szych lat znajduje siĊ w archiwum i bĊdzie sprawdzona pod kątem zakaĪeĔ.
Na ile groĨna jest Īóátaczka
typu A i czym róĪni siĊ od Īóátaczki typu B?
WZW typu A i WZW typu B są to
dwa odmienne rodzaje wirusowych
zapaleĔ wątroby, róĪniące siĊ drogami
zakaĪenia i przebiegiem klinicznym.
Wirusowe zapalenie wątroby typu
A przenosi siĊ drogą pokarmową,
najczĊĞciej przez zanieczyszczoną
wodĊ lub ĪywnoĞü, natomiast wirusowe zapalenie wątroby typu B poprzez
naruszenie ciągáoĞci tkanek i kontakt
z ludzką krwią, wydzielinami i wydalinami zawierającymi wirusa. Do
zakaĪenia WZW typu B najczĊĞciej
dochodzi przez kontakt z krwią zakaĪonej osoby, zakaĪenie moĪe teĪ
nastąpiü drogą kontaktów seksualnych
lub drogą okoáoporodową, a takĪe
przez przeszczep narządu od zakaĪonej osoby. ĩóátaczka typu A moĪe
mieü gwaátowny przebieg, ale nie
prowadzi do rozwoju marskoĞci
wątroby, przewlekáego zapalenia
wątroby, pierwotnego raka wątroby.
Objawy zakaĪenia tą chorobą.
Okres inkubacji wynosi od 15 do
50 dni. Zwiastunami są objawy niestrawnoĞci, rzadziej rzekomogrypowe
lub rzekomoreumatyczne. Pojawiają
siĊ: záe samopoczucie, osáabienie,
gorączka, brak apetytu, bóle miĊĞni
i stawów, wymioty i biegunki. NastĊpnie pojawiają siĊ cechy charakterystyczne: zaĪóácenie skóry i biaákówek,
ciemny mocz, odbarwiony stolec.

KURY NIOSKI
sprzedaĪ

Istnieje szczepienie przeciwko
Īóátaczce typu A. Jest to szczepienie szczególnie zalecane dla osób
wyjeĪdĪających do krajów o wysokiej i poĞredniej endemicznoĞci zachorowaĔ na WZW typu A, dla osób
zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji ĪywnoĞci, usuwaniu odpadów
komunalnych i páynnych nieczystoĞci
oraz przy konserwacji urządzeĔ sáuĪących temu celowi, dla dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym, máodzieĪy,
które nie chorowaáy na WZW typu A.
NajwaĪniejsze jest przestrzeganie
zasad higieny osobistej oraz przygo-

Serdeczne podziċkowanie
Ksiċīom z paraÀi ğw. Jadwigi ĞlĆskiej w Kobylej Górze, Siostrom
Nazaretankom z Ostrzeszowa, Rodzinie, Krewnym, Przyjacioâom,
SĆsiadom, Delegacjom, Znajomym i wszystkim, którzy w tak trudnych
dla nas chwilach okazali wiele serca i īyczliwoğci, zamówili msze ğwiċte,
zâoīyli wieĕce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim poīegnaniu naszej
kochanejj Mamyy

ğp. Marii Pikus
ğp

STUDNIE

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

- po cyklu produkcyjnym
- od poniedziaáku do 5 maja,
a,
w godz. 8.00 - 14.00
- cena 5 zá
Ferma drobiu Rojów
ów

towywanie potraw z zachowaniem
zasad higieny i poddawanie ich w miarĊ moĪliwoĞci zabiegom termicznym
(gotowanie, pieczenie, smaĪenie)
bezpoĞrednio przed przekazaniem
do spoĪycia.
**
Wiadomo, Īe przy chorobach
zakaĨnych na wszystko wpáywu nie
mamy, wiele jednak zaleĪy od nas
samych - od zachowania higieny, czystoĞci… Nie otwierajmy na oĞcieĪ
drzwi przed Īóátaczką.
K. Juszczak

O
R
T
O
P
E
D
A

skâadajĆ
dzieci z rodzinami

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

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24A
od poniedziaáku do piątku 8.00 do 20.00,
sobota od 8.00 do 16.00

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
,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)
Kraszewice
ul. WieluĔska 42

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

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

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

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów

„Borek” - od 24.04 do 30.04, tel. 586-13-87
„Kwiatowa” - od 1.05 do 7.05, tel. 516 773 993
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
NIE PRZEKRACZAJ
PRĉDKOĝCI
19 kwietnia na terenie powiatu po
raz kolejny realizowane byáy caáodniowe
dziaáania pod kątem wykrywania kierowców, którzy przekraczają prĊdkoĞü.
Policjanci z Wydziaáu Ruchu Drogowego
skontrolowali áącznie 40 pojazdów, naáoĪyli 30 mandatów za przekroczenia
prĊdkoĞci. Ponadto zatrzymali trzy prawa jazdy w związku z przekroczeniem
prĊdkoĞci w obszarze zabudowanym.
- Przed godz. 17.00 w MyĞlniewie
zatrzymali audi a4; kierowaá nim 32-letni
mieszkaniec pow. oleĞnickiego; w obszarze zabudowanym przekroczyá prĊdkoĞü
o 73km/h;
- Kilka minut póĨniej w tej samej
miejscowoĞci zatrzymali volkswagena
golfa; 25-letni kierowca, mieszkaniec
gm. Kobyla Góra, jechaá z prĊdkoĞcią
105km/h.
Obaj mĊĪczyĨni „stracili” prawo jazdy i punkty, oraz zostali ukarani grzywną.
- Po 19.00 w miejscowoĞci Turze
policjanci zatrzymali volkswagena passata; kierowaá nim 33-letni obywatel
Hiszpanii - w obszarze zabudowanym
jechaá z prĊdkoĞcią 111km/h. Sprawca
„straciá” prawo jazdy oraz zostaá ukarany grzywną.
20 kwietnia - GiĪyce
- Po 9.30 policjanci zatrzymali skodĊ
octaviĊ; kierowca - 37-letni mieszkaniec
powiatu gliwickiego przekroczyá prĊdkoĞü o 55km/h.
- Po 10.00 zatrzymali volkswagena
passata; kierująca nim 32-letnia mieszkanka województwa áódzkiego jechaáa
z prĊdkoĞcią 102km/h.
- Kilka minut póĨniej zatrzymali hondĊ; 45-letni kierowca (mieszkaniec pow.
gostyĔskiego) - 113 km/h.
- Po 11.00 zatrzymano mercedesa;
Kierujący - 68-letni mieszkaniec gminy
Grabów - jechaá z prĊdkoĞcią 115km/h.
- Kilka minut póĨniej zatrzymana
zostaáa skoda octavia, 33-letni kierowca,
mieszkaniec powiatu wągrowieckiego -110km/h.
Policjanci wszystkim sprawcom
zatrzymali prawo jazdy oraz ukarali
ich grzywną.

PRĉDKOĝû - ZERO TOLERANCJI
Od 26 do 28 kwietnia na drogach
województwa wielkopolskiego policjanci
ponownie bĊdą prowadzili dziaáania ukierunkowane na egzekwowanie przepisów
dotyczących obowiązujących ograniczeĔ
prĊdkoĞci. PrĊdkoĞü naszego pojazdu
naleĪy takĪe bezwzglĊdnie dostosowaü
do warunków panujących na drodze.

Obywatelskie zatrzymanie
Coraz czĊĞciej piszemy o obywatelskich postawach - zatrzymywaniu
pijanych kierowców, co zawsze powinno
spotkaü siĊ z uznaniem i peáną aprobatą,
zarówno spoáeczeĔstwa, jak i samego
nietrzeĨwego kierowcy... UniemoĪliwienie mu jazdy moĪe bowiem uchroniü go
od nieszczĊĞcia, a nawet tragedii. Taką
wáaĞnie obywatelską postawą wykazaá
siĊ mĊĪczyzna, który w niedzielĊ (16
kwietnia), po godzinie 22.00 w Mikstacie
Pustkowiu zatrzymaá pijanego kierowcĊ
hondy, a nastĊpnie powiadomiá o tym
policjĊ.
Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze potwierdzili, Īe kierujący hondą
28-letni obywatel Moádawii jest pijany
(ponad dwa promile).
PostĊpowanie przygotowawcze
w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną. PrzestĊpstwo kierowania pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeĨwoĞci
zagroĪone jest karą nawet do dwóch
lat wiĊzienia.

„Nadziaáa siĊ”
na wystający áadunek
79-letnia kobieta, jadąca na rowerze, uderzyáa w wystający áadunek
zaparkowanego samochodu. Do zdarzenia doszáo w Ostrzeszowie, na ul.
Kolejowej.
Policjanci ustalili, Īe jadąca rowerem
79-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, która, skrĊcając na skrzyĪowaniu w lewo,
nie zauwaĪyáa áadunku wystającego
z zaparkowanego samochodu marki
Iveco, uderzyáa w niego i przewróciáa

Wypadek
w Grabowie
Pustkowiu

997

siĊ. Kobieta odniosáa obraĪenia twarzy,
zostaáa przewieziona do ostrzeszowskiego szpitala.
Funkcjonariusze ocenili, Īe áadunek
byá prawidáowo oznaczony biaáo-czerwoną tablicą.

Nie zauwaĪyá rowerzystki
Do tej przykrej kolizji doszáo rano,
14 kwietnia, w Grabowie Wójtostwie.
32-letni mieszkaniec Grabowa,
kierujący seatem cordobą, wykonując
manewr cofania z posesji, nie zachowaá ostroĪnoĞci i uderzyá w prawidáowo
jadącą drogą dla rowerów 81-letnią
mieszkankĊ Grabowa Wójtostwa.
Policjanci ukarali sprawcĊ grzywną
oraz odebrali punkty.

Nie chciaá zapáaciü za kurs
do Grabowa
W przedĞwiąteczny piątek, o godz.
16.00 policjanci interweniowali wobec
mieszkaĔca gminy Grabów, który nie
chciaá zapáaciü za przejazd taksówką
z… Poznania do Grabowa.
InterwencjĊ zgáosiá taksówkarz,
któremu „cwany” pasaĪer nie chciaá
daü pieniĊdzy za kurs. Po ustaleniu
okolicznoĞci, funkcjonariusze nakazali
delikwentowi zapáaciü naleĪną kwotĊ,
co teĪ uczyniá w ich obecnoĞci. Ponadto mundurowi naáoĪyli na niego karĊ
grzywny w wysokoĞci 500 zá. Droga to
byáa podróĪ...

skrĊcania w lewo prawdopodobnie nie zachowaá naleĪytych Ğrodków ostroĪnoĞci
- nie rozejrzaá siĊ, i uderzyá
w jadące z przeciwka audi
Q7, którym kierowaá 40-letni
mieszkaniec gminy Mikstat.
W wyniku zderzenia audi „zahaczyáo” o drzewo, nastĊpnie
samochód dachowaá; jego
kierowca odniósá obraĪenia,
zostaá przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie.
IrytacjĊ na temat dziaáaĔ sáuĪb porządkowych
podczas wypadku zamieszczamy na str. 11.

Najprawdopodobniej nieostroĪnoĞü kierowcy skody
byáa przyczyną wypadku, do
którego doszáo w Grabowie
Pustkowiu.
Zgáoszenie o tym zdarzeniu dyĪurny Policji otrzymaá w ĞrodĊ, 19 kwietnia,
po godzinie 10. Na miejscu
policjanci wstĊpnie ustalili,
Īe sprawcą wypadku byá
39-letni kierowca skody fabii, mieszkaniec powiatu kaliskiego. MĊĪczyzna podczas

Kolizja w CieĞlach,
¿at na „POT-ach”

Niespokojny wielkanocny
weekend
Od Wielkiego Piątku do ostatniego
dnia Ğwiąt Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowaáa aĪ 32
interwencje publiczne, które dotyczyáy
zakáócania áadu i porządku, oraz 5 zgáoszeĔ, które związane byáy z konÀiktami
rodzinnymi.
Niestety, niespokojnie byáo równieĪ
na drogach powiatu. Od piątku policjanci
z Wydziaáu Ruchu Drogowego zatrzymali aĪ 7 praw jazdy za przekroczenie
prĊdkoĞci w obszarze zabudowanym.
Sprawcy, prócz utraty uprawnieĔ do kierowania, zostali teĪ ukarani mandatami.
Ponadto podczas weekendu zatrzymano dwie osoby, które kierowaáy
pojazdami „po alkoholu”.
- 16 kwietnia, przed godziną 2.00
w Ostrzeszowie na ul. RóĪanej policjanci zatrzymali 24-letniego obywatela
Ukrainy, zamieszkaáego w Ostrzeszowie.
Pijany mĊĪczyzna - ponad 2,5 promila
- kierowaá ¿atem scudo.
- Tego samego dnia, po godzinie
17.30 w Mącznikach (gm. Kraszewice)
policjanci próbowali zatrzymaü kierującego samochodem marki Mazda, który
w obszarze zabudowanym jechaá z prĊdkoĞcią 125 km/h. Ten jednak, pomimo
wyraĨnych sygnaáów, nie zareagowaá.
Funkcjonariusze zatrzymali uciekiniera w Ostrowie Kaliskim. Samochodem
kierowaá 26-letni mieszkaniec gminy
Grabów, który równieĪ byá pijany - ponad
dwa promile.

fot. MojaOlesnica.pl
W ĞrodĊ wieczorem (19.04.), w miejscowoĞci CieĞle (gm. OleĞnica) doszáo do zdarzenia, w którym uczestniczyá ¿at
punto na ostrzeszowskich numerach. Policjanci wstĊpnie ustalili, Īe kolizjĊ spowodowaá wáaĞnie kierowca ¿ata - na áuku
drogi jechaá prawdopodobnie za szybko, wskutek czego straciá panowanie nad autem, a nastĊpnie uderzyá w chevroleta
(zarejestrowany w powiecie oleĞnickim). W wyniku uderzenia chevrolet przemieĞciá siĊ i spadá z betonowego mostu do
wody. Na szczĊĞcie w tym niecodziennym zdarzeniu nikt nie ucierpiaá.
Dokáadne okolicznoĞci kolizji ustali policja.

DWA WàAMANIA
I POĩAR
DokoĔczenie ze str. 1.
Tak o zdarzeniu mówi rzecznik KPP w Ostrzeszowie, Ewa Jakubowska: „InformacjĊ o wáamaniu
do domu jednorodzinnego dyĪurny policji otrzymaá po
godz. 21.00. Funkcjonariusze na miejscu ustalili, Īe
sprawcy wywaĪyli okno, a nastĊpnie weszli do budynku i ukradli pieniądze oraz biĪuteriĊ. Pokrzywdzony
wstĊpnie okreĞliá straty na ok. 8.000 zá. Policjanci
zabezpieczyli Ğlady; na miejscu pracowaá równieĪ
pies tropiący. O zdarzeniu powiadomiono oĞcienne
jednostki policji. Obecnie prowadzone są czynnoĞci,
mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców”.
Rob.

Mandat za brak odblasku
17 kwietnia, po godz. 21.00 dyĪurny
ostrzeszowskiej Policji otrzymaá zgáoszenie, Īe drogą relacji Mikstat - Antonin,
poza obszarem zabudowanym, porusza
siĊ pieszy, który nie ma Īadnych elementów odblaskowych i jest niewidoczny dla
kierowców, przez co stwarza zagroĪenie w ruchu drogowym. Przybyáy we
wskazane miejsce patrol potwierdziá ten
fakt i ukaraá niefrasobliwego wĊdrowca
(obywatela Ukrainy) mandatem, oraz…
podarowaá mu „odblask”.

Renówką w bariery

W czwartek (20.04.) w godzinach przedpoáudniowych na odcinku krajowej „11” miĊdzy Rogaszycami a Kocháowami kierowca
renault clio, prawdopodobnie na skutek nieuwagi, uderzyá w bariery
energocháonne. Auto ulegáo powaĪnym uszkodzeniom.

OSZUST, NACIĄGACZ, ZàODZIEJ, A MOĩE OBAWY NA WYROST?
DokoĔczenie ze str. 1.
Trudno powiedzieü, czy „koleĞ”,
o którym mowa, ma jakieĞ niecne
zamiary, choü wszystko wskazuje
na to, Īe tak. MoĪe jednak najzwyczajniej kogoĞ szuka. MoĪe
rzeczywiĞcie chce dostarczyü
przesyákĊ? Nawet jeĞli tak jest,

to ostroĪnoĞci nigdy za wiele i lepiej dmuchaü na zimne… BądĨmy
wiĊc czujni, ale nie popadajmy
w panikĊ. Za mojego dzieciĔstwa,
kiedy jeszcze nikt nawet nie Ğniá
o Internecie, a telefon naleĪaá do
rzadkoĞci, rozprzestrzeniaáa siĊ
plotka o czarnej „Woádze”, która

Citroenem w páot
Do tego zdarzenia doszáo 18 kwietnia, po godzinie 6.00 na ul. Klonowej
w Palatach.
Kierujący citroenem xara, 25-letni
mieszkaniec powiatu ostrowskiego, nie
dostosowaá prĊdkoĞci jazdy do warunków drogowych, straciá panowanie nad
autem i uderzyá w przydroĪne drzewo,
a potem w opáotowanie prywatnej posesji.
MĊĪczyzna ucierpiaá w wypadku,
zostaá przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie.
Policjanci ukarali go mandatem karnym.

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE





Obustronny wzór drewna
Nie wymagają malowania
Nie gniją
àatwe w obróbce

ZROBIMY CI DOBRZE…
W PORTFELU!!!

Aktualnie prowadzi nabór na kursy:
1. Kierowca wózków jezdniowych podnoĞnikowych.
2. Kierowca wózków jezdniowych
specjalizowanych - áadowarki teleskopowe.
3. Obsáuga suwnic.
4. Obsáuga Īurawi stacjonarnych i przenoĞnych (HDS).
5. Obsáuga podestów ruchomych.
6. 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

porywa dzieci. Do dziĞ nie wiem,
czy byáa to tylko plotka…
J.S.

PUNKTY KARNE
SPRAWDZISZ
W INTERNECIE
JuĪ od poniedziaáku, 24 kwietnia, kierowcy mogą sprawdzaü w Internecie, za poĞrednictwem strony
obywatel.gov.pl, ile punktów karnych
stracili za swoje wykroczenia drogowe. Do tego potrzebny jest jednak
pro¿l zaufany. Usáuga jest bezpáatna.
ĩeby uzyskaü pro¿l zaufany,
wystarczy zaáoĪyü konto na stronie
www.envelo.pl, udaü siĊ do najbliĪszej placówki Poczty Polskiej, by
uwierzytelniü swoją osobĊ, poprzez
okazanie dowodu toĪsamoĞci, i zaáoĪyü konto zaufane. Na koniec trzeba wejĞü na stronĊ ustawieĔ konta
i aktywowaü pro¿l zaufany.
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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.

BOLESNE ROCZNICE
KATYNIA I SMOLEēSKA

KwiecieĔ, polski kwiecieĔ - miesiąc
naszej narodowej pamiĊci. PamiĊtamy
i z bólem wspominamy kolejną rocznicĊ
zbrodni katyĔskiej - juĪ 77. A przy tej
wielkiej - ta maáa, chociaĪ krwawiąca
wciąĪ ĞwieĪą raną, bo to mija ledwie 7 lat
od dnia, gdy prezydent Rzeczypospolitej
- Lech KaczyĔski - i 95 innych wybitnych
przedstawicieli polskiego narodu, zginĊli
w tragicznej, wciąĪ niewyjaĞnionej do
koĔca katastro¿e lotniczej. Lecieli, aby
oddaü hoád polskim o¿cerom zamordowanym strzaáem w tyá gáowy w Katyniu,
Miednoje, Ostaszkowie, Kozielsku i innych, wciąĪ jeszcze poznawanych miejscach sowieckiej kaĨni. WĞród tysiĊcy
o¿ar Golgoty Wschodu 25 naszych bo-

haterów, urodzonych bądĨ związanych
zawodowo z Ziemią Ostrzeszowską
Īoánierzy i policjantów, którzy Īycie swe
oddali za ojczyznĊ tak daleko od domu.
To dla nich biaáe i czerwone znicze stawiane przed obeliskiem, biaáo-czerwone
wiązanki i nasza wdziĊczna pamiĊü.
Za druhem Stanisáawem Stawskim,
prowadzącym Apel Polegáych, przypomnijmy ich nazwiska: mjr Wáadysáaw
Radziszewski, mjr Michaá Jerchel,
mjr Wacáaw Matuszek, kpt. Zygmunt
Fabrowski, kpt. Lucjan Fluderski, kpt.
Leon Hofman, kpt. Mieczysáaw Kocze-

ra, kpt. Tadeusz Koczera, kpt. Cezary
Wiza, kpt. Henryk Sikorski, por. Teodor Banasiewicz, por. Antoni Górecki,
por. Józef Korczak, por. Józef Leja,
asp. Michaá àuczak, por. Józef Mikoáajczyk, asp. Bolesáaw Mocek, por.
Tadeusz Mocek, asp. Jan Ogrodowicz,
por. Zbigniew Radziszewski, por. Jan
Rakowski, por. Walerian Stawski, por.
Lucjan SzczepaĔski, por. Mieczysáaw
Wygoda, por. Henryk ĩgoll.

*

UroczystoĞci upamiĊtniające obie
wspomniane rocznice rozpoczĊáy siĊ,
jak co roku, mszą Ğw. w ostrzeszowskim
koĞciele farnym. Zgromadziáy mieszkaĔców, zastĊpy harcerskie ZHR i ZHP,

liczne delegacje i poczty sztandarowe.
WĞród goĞci - reprezentujący prezydenta RP, minister z jego kancelarii - Andrzej Dera. Koncelebrze, sprawowanej
w intencji o¿ar Katynia i SmoleĔska,
przewodniczyá ks. Marcin Humeniuk,
zastĊpując nieobecnego z powodów
rodzinnych ks. praáata S. Szkaradkiewicza. Zwróciá siĊ do wiernych w Īarliwych
sáowach kazania:
- Weselimy siĊ z tego, Īe po tylu latach moĪemy w koĔcu mówiü swobodnie
o kaĨni katyĔskiej, o tym wielkim mordzie
na wybitnych naszych rodakach. Przez

PODZIĘKOWANIE
Księdzu Marcinowi Humeniukowi, kapłanom ostrzeszowskich parafii, mieszkańcom miastai powiatu ostrzeszowskiego, pocztom sztandarowym, delegacjom,
harcerzom oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, którzy
uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 77. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 7.
Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, składamy serdeczne podziękowanie.
Pragniemy również podziękować Panu Karolowi Seifertowi - prezesowi Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu, za pobranie
i przekazanie ziemi z Lasu Katyńskiego i z lotniska Siewiernyj w Smoleńsku, ppłk.
Andrzejowi Galanowi - dowódcy 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk,
oraz mł. insp. Andrzejowi Harasiowi - komendantowi Komendy Powiatowej Policji
w Ostrzeszowie - za wystawienie Warty Honorowej przy obelisku „Golgota Wschodu”. Dziękujemy również wszystkim osobom wspomagającym nas w organizacji
uroczystości, a szczególnie Mariuszowi Witkowi - burmistrzowi Miasta i Gminy
Ostrzeszów, i Włodzimierzowi Piekarczykowi - sekretarzowi miasta, oraz Annie
Szkopek, Januszowi Olechnowiczowi, Antoniemu Obsadnemu, Jerzemu Pilarczykowi,
Jerzemu Bojszczakowi - pracownikowi OCK.
W imieniu organizatorów
Ryszard Szymański - przewodniczący Klubu Prawicy Ziemi Ostrzeszowskiej
Ryszard Dadaczyński - przewodniczący Stowarzyszenia „Golgota Wschodu”

tyle lat prawda ta byáa
faászowana, zakáamywana, nie mówiáy
o niej podrĊczniki historii. Cieszymy siĊ,
Īe moĪemy mówiü
o tragedii smoleĔskiej
i czekamy, kiedy nad
tą tragedią zajaĞnieje ostateczny blask
prawdy. Aby nie byáo
tak, Īe nasza historia
jest zakáamywana,
jest zaprzedana dla interesów obcych
mocarstw. AbyĞmy naszą ojczyznĊ kochali, musimy poznaü i pokochaü jej
historiĊ, musimy uhonorowaü tych, którzy przez wieki przelewali
za nią swoją krew. Módlmy
siĊ o to, abyĞmy nigdy nie
wstydzili siĊ naszej historii, abyĞmy Polski nigdy siĊ
nie zaparli. Bo Polska to
brzmi dumnie, bo Polak to
brzmi dumnie. Tego sobie
i wam ĪyczĊ.
Dalszy ciąg uroczystoĞci odbywaá siĊ na dziedziĔcu koĞcioáa, przy obelisku
„Golgota Wschodu”, przy
którym wartĊ zaciągnĊli Īoánierze i policjanci. W imieniu organizatorów zwróciá
siĊ do zgromadzonych Ryszard SzymaĔski - przewodniczący Klubu Prawicy
Ziemi Ostrzeszowskiej.
- W zamyĞle sowieckich katów ich Ğmierü miaáa pozostaü
na zawsze tajemnicą. Miaá to byü mord
nie tylko na ludziach, ale równieĪ na
prawdzie oraz pamiĊci o nich. Kto mógá
wówczas przewidzieü, Īe po 70 latach
KatyĔ znów zaĪąda polskiej krwi i w
straszliwej katastro¿e, która staáa siĊ
najwiĊkszą tragedią w powojennych
dzieáach Polski, zginie 96 osób, w tym

prezydent RP prof. Lech KaczyĔski i jego
maáĪonka.
WaĪnym momentem uroczystoĞci
byáo odczytanie przez ministra A. DerĊ
okolicznoĞciowego przesáania, jakie do
mieszkaĔców Ostrzeszowa skierowaá
prezydent Andrzej Duda.
- DziĊkujĊ, Īe kaĪdego roku gromadzą siĊ PaĔstwo przy obelisku
„Golgota Wschodu” i oddają hoád
pomordowanym w Katyniu i w innych
miejscach kaĨni. DziĊkujĊ, Īe czczą
PaĔstwo pamiĊü Ğp. Lecha KaczyĔskiego i osób, które wraz z nim zginĊáy pod SmoleĔskiem. (…) Miarą naszej
dojrzaáoĞci obywatelskiej jest równieĪ
szacunek dla ludzi, którzy swoim Īyciem, ideaáami, wyborami i poĞwiĊceniem budowali toĪsamoĞü naszego
narodu. To testament, który warto
wypeániaü i przekazywaü kolejnym
pokoleniom. Ufam, Īe dziĊki wyzwalającej sile prawdy te dwie rany - katyĔska i smoleĔska - zagoją siĊ
i zabliĨnią.
W 2012 r. podczas uroczystych obchodów, záoĪono przed obeliskiem ziemiĊ przywiezioną z Katynia i SmoleĔska.

oraz wspieraniu dziaáaĔ upamiĊtniających walkĊ o wolną OjczyznĊ. Odznaczenie przyznano na wniosek wojewody
wielkopolskiego, który wystąpiá o to do
Szefa UrzĊdu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Szkoda, Īe waĪne
powody rodzinne pozbawiáy ksiĊdza proboszcza moĪliwoĞci odebrania medalu
w tym uroczystym dniu.
- Ksiądz praáat to wielki patriota,
który kocha Boga i ojczyznĊ. Nie boi siĊ
mówiü trudnej prawdy - mówiá ks. Marcin.
ChwilĊ póĨniej miejsce przed obeliskiem „zakwitáo” kwiatami. W jednej
z delegacji Ryszard BudziĔski, reprezentujący posáa T. àawniczaka, i Wioletta
Marczyk - przedstawicielka senatora
à. Mikoáajczyka. Na czele delegacji powiatu i miasta - wicestarosta A. Mickiewicz i burmistrz M. Witek. Kwiaty skáadali
radni, przedstawiciele PiS i SolidarnoĞci,
komendanci policji i straĪy poĪarnej,
nauczyciele, máodzieĪ, harcerze…
Wspólne odĞpiewanie pieĞni „BoĪe,
coĞ PolskĊ” stanowiáo koĔcowy akcent
tych uroczystoĞci. UroczystoĞci okazaáych, zorganizowanych z szacunkiem dla
o¿ar Katynia i SmoleĔska. Organizato-

Trzy miesiące póĨniej zniszczono urny,
zszargano ĞwiĊtoĞü, bo za taką zwykáo
siĊ uwaĪaü ziemiĊ zbroczoną polską
krwią. Po piĊciu latach, w 15. rocznicĊ
powstania obelisku, ziemia z tamtych
miejsc znowu zostaáa umieszczona
w tym ĞwiĊtym miejscu, a staáo siĊ tak
dziĊki czáonkom Stowarzyszenia Wspóápracy ze Wschodem „MEMORAMUS”,
którzy, speániając
proĞbĊ organizatorów
rocznicowych obchodów, przywieĨli do
Ostrzeszowa ziemiĊ
z Katynia i SmoleĔska.
Jej poĞwiĊcenia przy
dĨwiĊkach trąbki dokonaá ks. Marcin. Nastrój zadumy i reÀeksji
przywoáaáy teĪ wiersze
mówione przez máodzieĪ z ostrzeszowskiego liceum.
Prowadzący
uroczystoĞci R. SzymaĔski poinformowaá
o odznaczeniu proboszcza para¿i NMP
WniebowziĊtej ks.
praáata Stefana Szkaradkiewicza medalem
„Pro Patria”. Jest ono
wyrazem uznania zasáug ksiĊdza praáata
w utrwalaniu tradycji
niepodlegáoĞciowej

rzy: Klub Prawicy Ziemi Ostrzeszowskiej
i Stowarzyszenie „Golgota Wschodu”,
stanĊli na wysokoĞci zadania. Cieszy
takĪe liczny udziaá mieszkaĔców w tym
patriotycznym zgromadzeniu.
Nie ustawajmy w dochowaniu pamiĊci o naszych bohaterach.
Krzysztof Juszczak

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu
pod zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00

RATY 3x0%
Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

spójrz w przyszáoĞü

Wiosna tuĪ za Oknem

Aby cieszyç siõ Nið wychodzimy naprzeciw
Naszych Klientom Z wiosennym super rabatem.
Wejdđ, zapytaj, zamów stolarkõ okiennð OKNOPLAST

Przy zamówieniu do 15 marca stolarki
wraz z roletami rabat 5 % na rolety wraz
z dodatkowym 50 % rabatem na ich montaē.
A dla zamawiajðcych bramõ garaēowð do 15 marca

wiosenny hit MONTAĒ bramy GRATIS
Partner Handlowy:

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

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

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

URZĉDNIK
TO SàUĩBA
I MISJA

UrzĊdnik paĔstwowy to zawód,
a wáaĞciwie misja, która jest pewnego
rodzaju wyróĪnieniem, nobilitacją,
a jednoczeĞnie wymaga od osoby
ten zawód wykonującej szczególnych
zachowaĔ, prawoĞci i uczciwoĞci,
bezstronnoĞci i kompetencji. Dawniej,
bycie urzĊdnikiem kojarzyáo siĊ z honorem, nieskazitelną uczciwoĞcią,
skromnoĞcią i wysoką kulturą. Czy
teraz jest tak samo? Czy etos tego
zawodu nie zdewaluowaá siĊ, a jeĞli
tak, to dlaczego? Czy dziĞ mamy
gorszych urzĊdników niĪ w tzw. dawnej Polsce?
Trudno na to pytanie odpowiedzieü jednoznacznie, a to choüby
z tej przyczyny, Īe urzĊdników
paĔstwowych mamy obecnie bardzo duĪo, áatwo teĪ dostaü siĊ na
urzĊdnicze stanowisko i to nie tylko
dziĊki protekcji, co, niestety, jest doĞü
powszechnym zjawiskiem. Są wiĊc
wĞród urzĊdników róĪnego szczebla

SONDA

Michaâ Nowacki
i Patrycja Babarowska
elektromechanik,
uczennica I LO

Urzċdy zdecydowanie nie sĆ
przyjazne dla petentów. Miaâam nieprzyjemnoğý siċ z tym spotkaý. By
cokolwiek w urzċdzie zaâatwiý, trzeba
byý peânoletnim. Gdy miaâam 16 lat,
chciaâam odebraý swój dowód rejestracyjny i tablicċ. Niestety, dowiedziaâam
siċ, īe jestem na to „za maâa” i zawsze
musi byý przy mnie osoba dorosâa.
Dodatkowo w urzċdach sĆ ogromne kolejki.
Urzċdnicy nie powinni pracowaý
w soboty, poniewaī to teī sĆ ludzie.
Kaīdemu naleīy siċ wolny weekend.
Niestety, w ciĆgu tygodnia urzċdy najczċğciej sĆ czynne do godziny 15.00,
a wiċkszoğý ludzi pracuje dâuīej i nie
jest w stanie zaâatwiý spraw bez brania
wolnego w pracy. Z tego wzglċdu urzċdy mogâyby byý czynne np. do godziny
13.00 w sobotċ, moīe niekoniecznie
kaīdĆ, ale co drugĆ lub co trzeciĆ.
Urzċdnicy starajĆ siċ naleīycie
wypeâniaý przypisane im zadania i sĆ
raczej kompetentni, jednak sĆ tylko
ludĩmi, wiċc pomyâki mogĆ siċ zdarzyý.
Powinni jednak ponosiý konsekwencje swoich bâċdów, tak jest w kaīdym
zawodzie, czċsto „obcina siċ” w takim
przypadku premiċ. Równieī w urzċdach powinny byý stosowane kary
pieniċīne. Gdyby tak byâo, urzċdnicy
10 razy zastanowiliby siċ nad tym, co
robiĆ.
Wydaje nam siċ, īe urzċdników nie
jest za duīo. Gdyby byâo ich mniej, to
i kolejki, które i tak sĆ, by siċ jeszcze
wydâuīyây. Moīe powinni przejğý lepsze szkolenie, by szybciej wykonywaý
swojĆ pracċ?

róĪni ludzie - i tacy, którzy z dumą
i godnoĞcią kaĪdego dnia trwają
na swym stanowisku, peániąc zaszczytną sáuĪbĊ, ale są i tacy, którzy,
wykorzystując swoją pozycjĊ „bycia
blisko wáadzy” szargają dobre imiĊ
polskiego urzĊdnika - są aroganccy, niekompetentni, nieodporni na
propozycje korupcyjne. ObyĞmy na
swej „petenckiej drodze” tra¿ali tylko
na urzĊdników z prawdziwego zdarzenia.
A wszystkim pracownikom administracyjnym z okazji ich ĞwiĊta
Īyczymy wyrozumiaáych i uprzejmych
interesantów, a poza tym wszelkiej
pomyĞlnoĞci zarówno w Īyciu zawodowym, jak i osobistym.
J.S.
Na str. 23. publikujemy fragmenty
„Kodeksu etyki pracowników UMiG
w Ostrzeszowie” z 2011 roku (z kodeksem tym zapoznaje siĊ kaĪdy
nowy pracownik UrzĊdu) oraz, dla

porównania, kodeks urzĊdników
z Grudziądza. „Nasz” wydaje siĊ
niejednoznaczny, nie okreĞla zdecydowanie wymagaĔ czy zachowaĔ,

jego, czasami zbyt ogólny, zapis daje
moĪliwoĞci swobodnej interpretacji.
Poza tym jest doĞü zawiáy jĊzykowo.
Natomiast kodeks grudziądzki jasno

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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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)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

(25 kwietnia - Miċdzynarodowy Dzieĕ Pracownika Administracyjnego)

prowadzi wâasnĆ Àrmċ

W urzċdach zaâatwiam i sprawy Àrmowe, i prywatne. Uwaīam, īe urzċdy
sĆ coraz bardziej przyjazne dla interesantów. Wszystko idzie coraz szybciej, dziċki
czemu w ostatnich latach przestaâem siċ
obawiaý „zaâatwiania” tam spraw.
Pracuje w nich coraz wiċcej mâodych
osób, sĆ dobrze przygotowane, bardziej
kompetentne.
PracujĆc we wâasnej Àrmie, nie mam
problemu z pójğciem do urzċdu w godzinach jego pracy, jednak dla osób pracujĆcych w klasycznym wymiarze, byâoby
wygodniej, gdyby urzċdy byây czynne
dâuīej albo pracowaây równieī w soboty.
Urzċdników w Polsce jest zdecydowanie zbyt wielu. Ich liczba jest przeraīajĆca, jednak nie do koĕca wiem, z czego
to siċ bierze. Moīe byý tak, īe mâodzi
pracownicy sĆ zatrudniani, podczas gdy
starsi staīem nadal pracujĆ.
Nie spotkaâem siċ z tym, by moje
sprawy zaâatwiane byây zbyt dâugo lub
zostaây wykonane niewâağciwie. Jedynie
wydziaâ komunikacji powinien zostaý
zmieniony. Jest to tragiczne, poniewaī
w Polsce przepisy rejestrowania pojazdów sĆ zbyt rozbudowane, jest o wiele
za duīo „papierologii”. Powinno byý tak
jak w Wielkiej Brytanii - gdy tam kupi siċ
samochód, nie zmienia siċ jego tablicy
rejestracyjnej ani dokumentów, zmienia
siċ tylko wâağciciel.
Za raīĆce bâċdy urzċdnicy powinni
ponosiý odpowiedzialnoğý ÀnansowĆ,
a nawet i karnĆ. Wyeliminowaâoby to „zâoğliwe bâċdy”, zdarzajĆce siċ, gdy np. dany
urzċdnik nie darzy sympatiĆ jakiegoğ
przedsiċbiorcy. Gdyby urzċdnik wiedziaâ,
īe poniesie dotkliwĆ karċ za swój bâĆd,
byâby na pewno bardziej uwaīny i moīe
dziċki temu nie byâoby tyle sytuacji, w których przez bâċdy urzċdników ktoğ traci
swojĆ Àrmċ czy majĆtek. Szczególnie
chodzi mi tutaj o urzĆd skarbowy.

ZATRU
D
PR ACO NIMY
WNIKÓ
Stawka
W
15 - 18z
á/godz.

O urzċdach i urzċdnikach

Paweâ Jeziorek

okreĞla wymagania, kompetencje, zadania i konsekwencje ewentualnych
zaniechaĔ czy uchybieĔ pracownika.

Ewa Siedlecka
zajmuje siċ domem

Ostrzeszowskie urzċdy sĆ przyjazne i pomocne. Szczególnie jeğli
chodzi o opiekċ spoâecznĆ czy zgâoszenia do burmistrza. Sam burmistrz
jest osobĆ kompetentnĆ, pomocnĆ.
Wszyscy urzċdnicy powinni braý z niego przykâad. Przede wszystkim pod
wzglċdem kontaktu z mieszkaĕcami.
Nie mam zbyt duīej stycznoğci
z urzċdami, jednak patrzĆc przez pryzmat tych niewielu spraw, które zaâatwiaâam, odbieram pozytywnie naszych
urzċdników, sĆ kompetentni, uprzejmi
i przyjaĩni.
Wedâug mnie pracowników administracji jest jednak zbyt duīo. Gdyby
byâo ich mniej, nie byâoby tak duīego
zamieszania. Kaīdy wiedziaâby, jaki ma
zakres obowiĆzków i czym musi siċ
zajĆý. Gdy pracowników jest za duīo,
moīe siċ zdarzyý, īe dwie, trzy osoby
odpowiadajĆ za te same czynnoğci
i czynnoğci te sĆ albo niewykonane,
albo powielone.
Urzċdnicy powinni mieý obowiĆzek tâumaczenia siċ ze swoich bâċdów
i odpowiadania Ànansowo za te, których nie bċdĆ w stanie naprawiý. To
spowodowaâoby, īe ludzie, zaâatwiajĆc
swoje sprawy, czuliby siċ bezpieczniej
i pewniej.
Jeīeli ktoğ jest zapracowany, to na
pewno chciaâby, by urzċdy byây otwarte
dâuīej. Ale kaīdy chce pracowaý 8
godzin, wiċc urzċdy otwarte sĆ tylko
do 15.00. Uwaīam, īe nie powinny
byý otwarte w sobotċ, poniewaī to
juī jest weekend, a kaīdemu naleīy
siċ odpoczynek.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Jacek Mikoâajczyk

Magdalena Patacz

Urzċdy sĆ przyjazne tylko dla
urzċdników, a dla zwykâych obywateli
nie bardzo. Jak siċ idzie do urzċdu,
to wysyâajĆ tam czâowieka od pokoju
do pokoju. Nie da siċ zaâatwiý īadnej
sprawy. Inaczej sytuacja wyglĆda, gdy
w urzċdzie pracuje ktoğ znajomy. Wtedy nagle okazuje siċ, īe zaâatwiý moīna praktycznie kaīdĆ sprawċ.
Urzċdnicy nie sĆ kompetentni,
szczególnie w sprawach, na których
im nie zaleīy. Pracownicy administracji
powinni ponosiý odpowiedzialnoğý za
swoje bâċdy. Gdy urzċdnik napisze ponaglenie, īe petent coğ musi zapâaciý
i siċ tego nie zapâaci, to trzeba za to
odpowiedzieý. Jednak gdy to urzċdnik
siċ pomyli i nie wypâaci odpowiedniej
kwoty na czas lub po prostu popeâni
jakiğ bâĆd, to za to nie odpowiada. Takie
rzeczy dziejĆ siċ zwâaszcza w urzċdach
skarbowych.
Urzċdy nie powinny byý otwarte
w weekendy, ale powinny byý otwarte
dwa razy w tygodniu popoâudniami, by
ludzie pracujĆcy mogli zaâatwiý swoje
sprawy bez brania urlopu.
Pracowników administracji jest
w Polsce za duīo. 1/3 z nich powinna
zostaý zwolniona. Oprócz iloğci urzċdników powinno siċ równieī zredukowaý
iloğý „papierów”. Czċğý rzeczy powinno siċ zaâatwiaý w jednym biurze, a nie
chodziý po caâym urzċdzie. Powinniğmy mieý teī moīliwoğý zaâatwiania
spraw przez Internet.

Nie spotkaâam siċ jeszcze z tym,
by potraktowano mnie w urzċdzie
niemiâo. Urzċdy stajĆ siċ coraz bardziej przyjazne i otwarte dla petentów.
Urzċdników nie jest zbyt wielu,
poniewaī gdy zbliīa siċ jakiğ termin,
np. skâadania wniosków, to jak to
zazwyczaj bywa, Polacy czekajĆ do
ostatniej chwili i wtedy taka liczba
urzċdników siċ przydaje, by poradziý sobie z tâumami interesantów.
Urzċdnicy, jak kaīda osoba pracujĆca w innym zawodzie, powinni
odpowiadaý za swoje bâċdy. Szczególnie w sytuacjach, gdy urzċdnik
robi niektóre rzeczy tylko i wyâĆcznie
ze zâoğliwoğci, gdy zaâatwia coğ
powierzchownie, nie wgâċbiajĆc siċ
w sprawċ. Nikt nie kaīe nam siċ
wszystkim lubiý, ale powinniğmy
siċ wzajemnie szanowaý. Jeīeli lekarze odpowiadajĆ za swoje bâċdy,
jeīeli przysâowiowy Kowalski odpowiada za swoje bâċdy, to dlaczego
urzċdnik nie miaâby odpowiadaý
za swoje?
Urzċdy powinny byý otwarte zarówno w soboty, jak i co jakiğ czas
dâuīej w ciĆgu tygodnia.
Internet rzĆdzi ğwiatem w XXI w.,
dziċki niemu moīna zaâatwiý mnóstwo rzeczy i uwaīam, īe do tych
rzeczy powinny doâĆczyý równieī
sprawy urzċdowe.

emerytowany īoânierz zawodowy

wychowuje synka
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26. sesja Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

SZKOàY I DROGI - GORĄCE TEMATY
Szkoáy i drogi - te tematy zdominowaáy odbywającą siĊ 20 kwietnia sesjĊ
Rady Miejskiej Grabowa. Nic dziwnego,
bo wáaĞnie tymi sprawami mieszkaĔcy
gminy interesują siĊ najbardziej, co teĪ

potwierdza treĞü skáadanych przez radnych interpelacji.
Pierwszy zabraá gáos J. Gáadysz. Pytaá
m.in. o remont drogi w Skrzynkach.
- W tym rejonie jest wiele ¿rm, które
posiadają duĪy park samochodowy i samochody te jeĪdĪą praktycznie caáą dobĊ,
co nie pozostaje bez wpáywu na stan drogi.
Wygląda ona teraz jak ser szwajcarski.
Kiedy wreszcie bĊdzie remontowana?
- pytaá radny.
Kolejne pytanie kierowaá do dyrektorek szkóá grabowskich (SP i gimnazjum),
niestety, na sesji nieobecnych.
- Poszáa informacja, Īe VII i VIII klasy bĊdą przeniesione do budynku gimnazjum. Tymczasem dziĞ przed sesją
dowiadujĊ siĊ od rodziców uczniów, Īe
w szkole podstawowej przygotowywane
są dodatkowe pomieszczenia w piwnicy

i na strychu, gdzie mają powstaü nowe
klasy, i wszystkie dzieci bĊdą uczyü siĊ
w budynku szkoáy podstawowej, a nie
w budynku gimnazjum. JeĞli tak, to co
zrobimy z budynkiem gimnazjalnym

w Grabowie, czy go sprzedamy, czy
zrobimy w nim mieszkania komunalne?
Które dzieci bĊdą siĊ uczyáy w normalnych
klasach, a które w suterenach? - pytaá. Czy moĪliwe jest reaktywowanie szkoáy
w Skrzynkach, by nasze dzieci nie musiaáy
uczyü siĊ w suterenach?
O szkoáach mówiá takĪe R. Biel. Odnosząc siĊ do wypowiedzi poprzednika, który
sugerowaá, Īe duĪe dopáaty kierowane
są do szkoáy w Marszaákach, stwierdziá,
Īe do szkóá w Bukownicy i Marszaákach
kierowane są kwoty Ğrednie lub maáe, za
to do szkóá grabowskich są dopáacane
duĪe pieniądze.
Z kolei radny KaĨmierczak przypominaá, Īe rok 2017 decyzją senatu
zostaá obwoáany Rokiem Wáadysáawa
BiegaĔskiego - urodzonego w Grabowie
w 1857 r. dziaáacza spoáecznego, lekarza,

pedagoga. W tym roku mija setna rocznica
jego Ğmierci, a poniewaĪ zmará w CzĊstochowie, tam teĪ początkiem kwietnia
odbyáy siĊ okolicznoĞciowe uroczystoĞci.
Radny, który w nich uczestniczyá, pytaá,
czy gmina Grabów równieĪ przewiduje
zorganizowanie w tym roku jakichĞ rocznicowych obchodów.
Ostatnie Ğmiertelne wypadki na „450”
staáy siĊ przyczynkiem do wielu dyskusji
(na róĪnych sesjach) na temat tej drogi.
O czyhających na niej niebezpieczeĔstwach mówiáa równieĪ radna J. Skutecka.
Apelowaáa o zgáoszenie do WZDW wniosku o jej przebudowĊ i poprowadzenie
tam ĞcieĪki pieszo-rowerowej. Do tej
propozycji przychyliáa siĊ radna B. Klada. Wspomniaáa teĪ o innych drogach,
wymagających modernizacji.
DOPàATY MIASTA DO
NAUCZYCIELSKICH PENSJI
Ostatnią interpelacjĊ zgáosiáa sama
przewodnicząca. G. PorĊba nawiązaáa do
spraw oĞwiatowych, które juĪ wczeĞniej
poruszaáa, lecz odpowiedzi otrzymane od
burmistrza nie w peáni ją zadowalają. Poruszyáa teĪ problem dodatku wypáacanego
nauczycielom, którzy nie wypracują tzw.
pensum. Przewodnicząca pytaáa, która ze
szkóá, dla których organem prowadzącym
jest burmistrz, stanowi gáówną przyczynĊ
niewypracowania wymaganego pensum
przez nauczycielki, co spowodowaáo tak
wysoką dopáatĊ jednorazowego dodatku
uzupeániającego za rok 2015? Byáy to
najwyĪsze dopáaty tego dodatku w caáym powiecie.

Informacja dotycząca skargi pana Piotra Adamskiego
na dziaáania zastĊpcy kierownika Wydziaáu Budownictwa
i ĝrodowiska Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
W związku z opublikowaniem
w „Czasie Ostrzeszowskim” skargi pana
Piotra Adamskiego na dziaáania zastĊpcy
kierownika Wydziaáu Budownictwa i ĝrodowiska informujĊ, co nastĊpuje:
W związku z nagáoĞnioną przez
pana Piotra Adamskiego na sesji Rady
Powiatu w dniu 20 maja 2016 roku sprawą dotyczącą zanieczyszczania rowu
melioracyjnego „B” w Kaliszkowicach
Oáobockich, pismem z dnia 13 czerwca
2016 r. zastĊpca kierownika Wydziaáu
Budownictwa i ĝrodowiska wystąpiá do
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ĝrodowiska w Poznaniu
delegatura w Kaliszu o zbadanie sprawy,
w tym pobranie prób z rowu melioracyjnego „B”. Wraz z pismem przekazane
zostaáy takĪe wszystkie dostarczone
przez pana Piotra Adamskiego materiaáy,
upublicznione na sesji Rady Powiatu.
WWIOĝ w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu bez wczeĞniejszego zawiadomienia podjąá czynnoĞci
kontrolne, a takĪe w obecnoĞci pana
Piotra Adamskiego pobraá do badaĔ próbki wody z rowu. Próbki zostaáy pobrane
w okresie pogody bezdeszczowej, kiedy
oczyszczone Ğcieki stanowią gáówne
Ĩródáo zasilania rowu melioracyjnego „B”.
O przeprowadzonych dziaáaniach
Wydziaá Budownictwa i ĝrodowiska
zostaá poinformowany pismem z dnia
02.11.2016 r., z którego wynika, Īe
kontrola WWIOĝ nie wykazaáa nieprawidáowoĞci.
Podczas kontroli stwierdzono utrzymywanie wylotu Ğcieków oraz rowu
w naleĪytym stanie technicznym, nie
stwierdzono Ğladów osadu czynnego
z oczyszczalni na dnie rowu poniĪej wylotu.
Ponadto pracownicy Wydziaáu Budownictwa i ĝrodowiska w przeciągu
ostatnich 2 lat dokonywali kilkukrotnych
oglĊdzin rowu i wylotu oczyszczonych
Ğcieków przy przepuĞcie w drodze gruntowej. O terminie oglĊdzin nigdy nie byá
zawiadamiany podmiot odprowadzający
czyszczone Ğcieki do rowu. OglĊdziny te,
wykonywane przewaĪnie na telefoniczne zgáoszenie pana Adamskiego, nie
wykazaáy Ğladów nieczystoĞci na betonowych elementach wylotu, co w przypadku zrzutu nieoczyszczonych Ğcieków
zawierających duĪe iloĞci táuszczy byáoby

nieuniknione. W trakcie oglĊdzin páynąca poniĪej wylotu woda byáa klarowna
i bezwonna.
Sprawa ta byáa równieĪ przedmiotem
szczegóáowej analizy przeprowadzonej
przez zespóá kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu.
O powyĪszych ustaleniach pan Piotr
Adamski zostaá zawiadomiony odrĊbnym
pismem, w którym zostaá takĪe poinformowany o tym, Īe kontrolĊ w zakresie
speániania przez podmioty gospodarcze
obowiązków naáoĪonych w decyzjach
administracyjnych, w tym parametrów
jakoĞciowych odprowadzanych Ğcieków
poprodukcyjnych, sprawuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony ĝrodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu - zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa.
15 lutego br. pan Adamski drogą
telefoniczną po raz kolejny poinformowaá
o zanieczyszczeniu rowu melioracyjnego
„B”. Z uwagi na obowiązki wynikające
z prowadzonych spraw administracyjnych
w Wydziale Budownictwa i ĝrodowiska
oraz brak moĪliwoĞci skorzystania w tym
dniu z samochodu sáuĪbowego zastĊpca kierownika Wydziaáu Budownictwa
i ĝrodowiska postanowiá, Īe oglĊdziny
zostaną przeprowadzone w dniu nastĊpnym, na co pan Adamski wyraziá zgodĊ,
tym bardziej Īe o zanieczyszczeniu rowu
zostaá zawiadomiony WWIOĝ, Delegatura w Kaliszu.
16 lutego w godzinach porannych
zastĊpca kierownika Wydziaáu Budownictwa i ĝrodowiska udaá siĊ do Kaliszkowic
Oáobockich 61, gdzie wspólnie z panem
Adamskim dokonaá oglĊdzin przedmiotowego rowu na wysokoĞci jego posesji. Stan rowu w tym dniu, wygląd wody
oraz widoczny osad na dnie niczym nie
odbiegaá od stanu, jaki byá stwierdzany
podczas wczeĞniejszych wielokrotnych
lustracji. Nie zauwaĪono widocznych
Ğladów wskazujących jednoznacznie
na obecnoĞü nieoczyszczonych Ğcieków przemysáowych, a zalegający na
dnie rowu namuá byá juĪ przedmiotem
wczeĞniejszych badaĔ Inspekcji Ochrony ĝrodowiska.
Pan Adamski na pytanie o kontrolĊ
ze strony WWIOĝ, Delegatura w Kaliszu,
stwierdziá, Īe oczekuje zapowiedzianego

na ten dzieĔ przyjazdu przedstawiciela
WWIOĝ. W związku z tym uznano, Īe nie
ma podstaw do wystĊpowania dodatkowo
z Īądaniem natychmiastowego przyjazdu
inspektorów WWIOĝ. Z przeprowadzonych oglĊdzin sporządzono notatkĊ sáuĪbową oraz dokumentacjĊ fotogra¿czną,
które przesáano panu Adamskiemu.
Odnosząc siĊ do pozostaáych wywodów pana Piotra Adamskiego, dotyczących zastĊpcy kierownika Wydziaáu
Budownictwa i ĝrodowiska, pragnĊ wyjaĞniü, Īe obszar ograniczonego uĪytkowania tworzy siĊ w procedurze stanowienia
prawa, w drodze aktów prawa miejscowego. Obszar ograniczonego uĪytkowania dla przedsiĊwziĊcia mogącego
znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko
tworzy Sejmik Województwa w drodze
uchwaáy. W pozostaáych przypadkach
obszar ograniczonego uĪytkowania dla
zakáadów i innych obiektów tworzy Rada
Powiatu w drodze uchwaáy. Obszar taki,
zgodnie z art.135 ustawy Prawo ochrony
Ğrodowiska, wyznacza siĊ jedynie wtedy,
kiedy pomimo zastosowania dostĊpnych
rozwiązaĔ technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą byü
dotrzymane standardy jakoĞci Ğrodowiska
poza terenem zakáadu lub innego obiektu
(np. lotniska, skáadowiska odpadów i.in.).
W analizowanym przypadku nie ma podstaw do ustanowienia takiego obszaru.
Na dzieĔ 31 marca br. postĊpowanie
administracyjne w sprawie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do uboju
zwierząt o zdolnoĞci produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobĊ nie zostaáo
zakoĔczone wydaniem decyzji. Dziwi
wiĊc informacja zawarta w skardze pana
Adamskiego o „wydanym pozwoleniu
zintegrowanym”. W trakcie prowadzonego postĊpowania do Wydziaáu Budownictwa i ĝrodowiska wpáynĊáo pismo pana
Adamskiego zawierające szereg uwag
i zastrzeĪeĔ dotyczących funkcjonowania podmiotu prowadzącego instalacjĊ
wymagającą uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. Zostaną one poddane
analizie merytorycznej i prawnej, a jeĪeli
nie bĊdą staü w sprzecznoĞci z zapisami
prawa - znajdą odzwierciedlenie w treĞci
pozwolenia zintegrowanego.
Oczyszczone Ğcieki są odprowadzane do rowu „B” na podstawie funkcjonującego w obrocie prawnym pozwolenia

Burmistrz przyczynĊ upatruje w braku
moĪliwoĞci „obdarowania” odpowiednią
liczbą nadgodzin wszystkich nauczycieli.
Mówiąc krótko, niektóre placówki cierpią
na nadmiar zatrudnienia i tych nadgodzin
musi brakowaü.
ZaĞ co do wykorzystania czĊĞci gimnazjum, są róĪne propozycje - byü moĪe
bĊdą tam uczyü siĊ klasy VII, ale moĪe kl.
III. Byáa teĪ mowa o pomyĞle urządzenia
na parterze oddziaáu integracyjnego. Jeszcze trochĊ czasu na decyzjĊ pozostaáo.
- Na pewno gimnazjum nie bĊdzie
staáo puste - zapewniaá burmistrz. - Za
to niemoĪliwa jest reaktywacja szkoáy
w Skrzynkach.
BEZPIECZEēSTWO W MIEĝCIE,
GMINIE I REWIRZE
O stanie bezpieczeĔstwa w mieĞcie
i gminie Grabów w 2016 r. informowaá kierownik rewiru w Grabowie - kom. Wiesáaw
KolasiĔski. Na terenie dziaáania rewiru
odnotowano 197 przestĊpstw (w 2015 r.
byáo ich 188). W samym MiG Grabów
przestĊpstw byáo 62 (rok wczeĞniej 76),
w tym: 7 kradzieĪy, 3 kradzieĪe z wáamaniem, 4 przypadki uszkodzenia mienia, 5
wypadków drogowych; „przyáapano” 16
nietrzeĨwych kierowców. Wypisano teĪ
664 mandaty na caáym obszarze dziaáania
grabowskiej policji.
Sprawozdanie (pisemnie) záoĪyáa
takĪe kierowniczka MGOPS.
- Czy w związku z programem 500+
zmalaáa liczba dopáat do obiadów? - pytaá
najbardziej aktywny tego dnia radny, J.
Gáadysz.
wodno-prawnego, udzielonego podmiotowi w 2012 roku. W decyzji tej okreĞlono
dopuszczalne wskaĨniki zanieczyszczeĔ w odprowadzanych do Ğrodowiska
oczyszczonych Ğciekach poprodukcyjnych. Badanie jakoĞci oczyszczonych
Ğcieków, prowadzone przez niezaleĪne
akredytowane laboratorium, jest prowadzone na bieĪąco z czĊstotliwoĞcią raz na
dwa miesiące (ostatnie wyniki pochodzą
z prób pobranych w dniach 23-24 lutego
br.). Wyniki nie wykazują przekroczeĔ
parametrów ustalonych w ww. decyzji
administracyjnej. Zakáad byá takĪe w latach 2014-2016 poddawany kilkukrotnej
kontroli kompleksowej, przeprowadzanej
przez WWIOĝ, Delegatura w Kaliszu.
Co do pozostaáych postawionych
zarzutów dotyczących braku dziaáaĔ
PaĔstwowej Inspekcji Ochrony ĝrodowiska, policji, prokuratury czy teĪ sądu
jako instytucji niezaleĪnych, dziaáających
w oparciu o literĊ prawa, trudno siĊ ustosunkowywaü i zajmowaü stanowisko.
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- Tych do¿nansowaĔ byáo o 30 mniej
niĪ w 2015 r. - poinformowaáa kierownik
Teresa Mazurkiewicz - z tym Īe Ğwiadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodów rodzin, a przez to nie jest brane pod
uwagĊ przy ewentualnych dopáatach do
obiadów dzieci.
SAMOCHÓD RATOWNICZO- GAĝNICZY DLA OSP
Zaistniaáa moĪliwoĞü zakupu przez
jednostkĊ OSP w Grabowie ciĊĪkiego
samochodu ratowniczo-gaĞniczego. Zastąpiáby on wysáuĪonego juĪ „Jelcza”.
StraĪacy grabowscy chĊtnie nabyliby taki
samochód, rzecz w tym, Īe koszt jego
zakupu wynosi ok. 950 tys. zá. CzĊĞü tej
sumy (ok. 440 tys.) wyasygnuje zarząd
województwa, ale resztĊ musi zabezpieczyü gmina. Burmistrz Z. Cegáa zaproponowaá, by, dokonując przesuniĊü
w budĪecie, zabezpieczyü na ten cel
500 tys. zá. Nie wiadomo, jakie bĊdą
ostateczne koszty, bo nikt nie byá w stanie powiedzieü, czy samochód bĊdzie
w peáni wyposaĪony, czy trzeba bĊdzie go
doposaĪyü. Mimo tych znaków zapytania
radni przychylili siĊ do wniosku burmistrza
i jednogáoĞnie przyjĊto proponowane zmiany w budĪecie razem z tym wnioskiem.
Nie ma jednak gwarancji, Īe grabowska
jednostka otrzyma ten samochód. Szanse
są spore, ale oferowanych na caáe województwo pojazdów ratowniczo-gaĞniczych
jest tylko dziewiĊü.
Rada jednogáoĞnie przyjĊáa teĪ pozostaáe uchwaáy.
DROGA 450 - „DROGĄ ĝMIERCI”
Kilka spraw poruszyá przewodniczący
samorządu mieszkaĔców - A. JaguĨny.
Najpierw, nawiązując do wypowiedzi radnego Gáadysza, stwierdziá, Īe sutereny
w SP nie nadają siĊ na sale lekcyjne,
nie speániają wymagaĔ (są za niskie).
Apelowaá, by jednak korzystaü z sal i pracowni gimnazjum. Wypowiadaá siĊ teĪ
w kwestiach drogowych, nazwaá „drogą
Ğmierci” odcinek Doruchów - Grabów.
Mówiá teĪ o brakujących miejscach parkingowych, gdy tymczasem jedno z nich
zajmuje renault clio, stojące od roku na
placu PowstaĔców.
K. Juszczak
Nie sposób jednak pominąü faktu,
Īe prowadzone przez prokuraturĊ na
wniosek pana Piotra Adamskiego postĊpowania w latach 1996-2009 koĔczyáy
siĊ odmową wszczĊcia dochodzenia lub
Ğledztwa z uwagi na brak cech przestĊpstwa w skáadanych zawiadomieniach.
Starosta jako organ ochrony Ğrodowiska wykonuje dziaáania administracyjne
w ramach posiadanych uprawnieĔ - zgodnych z literą prawa. Natomiast kontrolĊ
w zakresie speániania przez podmioty
gospodarcze obowiązków naáoĪonych
w decyzjach administracyjnych, w tym
parametrów jakoĞciowych odprowadzanych Ğcieków poprodukcyjnych, sprawuje
PaĔstwowa Inspekcja Ochrony ĝrodowiska - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami wynikającymi
z przepisów prawa.
Z wyrazami szacunku
Magdalena Kuáak
peánomocnik starosty
ds. kontaktów z mediami
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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.
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„Za piĊü godzin zobaczĊ Jezusa”

sztuka w wykonaniu skazanych z Aresztu ĝledczego w Ostrowie Wlkp.
Jacques Fesch tra¿á do wiĊzienia
za napad na kantor i zastrzelenie policjanta. Jak dowiadujemy siĊ ze sztuki,
strzaá nie byá zamierzony. Mimo to
Jacques tra¿a do wiĊzienia, gdzie
czeka na wyrok, jak siĊ okazuje - wyrok Ğmierci. Podczas odbywania kary
Jacques dowiaduje siĊ, Īe zostanie
ojcem. Oczekując na wykonanie wyroku, doznaje gáĊbokiego nawrócenia,
dziĊki czemu jest spokojny i nie lĊka
siĊ poĪegnania z Īyciem. UwaĪa to
za początek nowej drogi i moĪliwoĞü
spotkania siĊ z Jezusem. Dziennik, pisany przez Fesch’a dla jego córeczki

Weroniki, rozpoczyna siĊ sáowami:
„Moja kochana córeczko. To jest mój
dziennik, jedyne moje dobro, które zapisujĊ tobie z braku innych dóbr, jakie
ojcowie mają zwyczaj dawaü swoim
dzieciom”. DzieĔ w dzieĔ spisuje dla
niej swoje przeĪycia i przemyĞlenia,
chcąc pokazaü, jak dobry jest Bóg
i jak na niego wpáynąá.
W miniony czwartek publicznoĞü,
która zebraáa siĊ w ostrzeszowskim kinoteatrze, miaáa okazjĊ obejrzeü spektakl
pt. „Za piĊü godzin zobaczĊ Jezusa”,
oparty wáaĞnie na dzienniku wiĊziennym
Jacques’a Fesch’a. Jednak nie byáo to

zwyczajne przedstawienie. W postacie
wcielili siĊ bowiem skazani z Aresztu ĝledczego w Ostrowie; reĪyserem
przedstawienia jest porucznik Milena
Garcarek, wychowawca osadzonych.
PublicznoĞü zobaczyáa niezwykle
poruszający, mocny w przekazie i wzruszający obraz. Sztuka w wykonaniu 11
osadzonych skáania do gáĊbokiej reÀeksji
nad Īyciem i wiarą.
Skromna scenogra¿a, na którą skáa-

Wiceminister Jarosáaw ZieliĔski
wrĊczyá rozkazy personalne
W ĞrodĊ (19 kwietnia) w Szkole
Policji w Pile odbyáa siĊ uroczysta zbiórka z okazji mianowania Komendanta
Szkoáy Policji w Pile. W uroczystoĞci
osobiĞcie uczestniczyli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych
i Administracji - minister Jarosáaw ZieliĔski, oraz Komendant Gáówny Policji
nadinsp. dr Jarosáaw Szymczyk.
Podczas uroczystej zbiórki dziewiĊciu doĞwiadczonych o¿cerów otrzy-

maáo z rąk wiceministra ZieliĔskiego
rozkazy personalne o powoáaniu na
stanowiska kierownicze w strukturach
komend miejskich i powiatowych Policji
województwa wielkopolskiego. Rozkaz
taki, na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie, otrzymaá
máodszy inspektor Andrzej HaraĞ, a na
stanowisko I zastĊpcy Komendanta
Powiatowego Policji - podinspektor
Waldemar Sip.

W związku z uruchamianiem nowych projektów w obszarze przemysáu samochodowego, biuro Engineering Support Center w Ostrzeszowie, oddziaá miĊdzynarodowego koncernu LEONI AG, poszukuje
pracowników na nastĊpujące stanowiska:

daáy siĊ wiĊzienne prycze, stolik i kilka
krzeseá, przemawiaáa do wyobraĨni
i podkreĞlaáa sugestywną grĊ aktorów.
WystĊpujący panowie, choü nie mają
profesjonalnego przygotowania, odegrali swoje role prawdziwie i z duĪym
zaangaĪowaniem. Takiego wystĊpu

nie powstydziliby siĊ nawet zawodowi
aktorzy. Spektakl „oprawiony” byá równieĪ odpowiednimi efektami Ğwietlnymi
i dĨwiĊkowymi.
Po przedstawieniu, obecny na nim
biskup diecezji kaliskiej - Edward Janiak, pogratulowaá aktorom i wrĊczyá

SENATOR Z LUDħMI I Z ĩYCZENIAMI

• informatyk (mile widziane doĞwiadczenie
w programowaniu JAVA);
• projektant systemów okablowania
(mile widziane doĞwiadczenie w obsáudze
programu AutoCAD).
Wymagania: wyksztaácenie Ğrednie lub wyĪsze, znajomoĞü j. angielskiego i/lub niemieckiego, gotowoĞü do pracy w miĊdzynarodowym zespole.
Oferujemy: kompletny pakiet szkoleĔ, wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych umiejĊtnoĞci i doĞwiadczeĔ, wysoki standard pracy. Engineering Support Center w Ostrzeszowie zatrudnia obecnie ponad 70
pracowników. Koncern LEONI AG jest wiodącym producentem kabli
oraz systemów okablowania zatrudniającym 80 000 pracowników w 32
krajach na caáym Ğwiecie.
Zgáoszenia prosimy wysyáaü na adres e-mail: rekrutacja.esc@leoni.com
lub skáadaü bezpoĞrednio do naszego biura: LEONI Engineering Support Center w Ostrzeszowie, Galeria Borek, ul. Borek 18, II piĊtro
w terminie do 05.05.2017.

im obrazki z wizerunkiem Ğw. Alberta.
Z kolei ks. biskup oraz ks. Piotr Kowalek - proboszcz para¿i Ğw. Jadwigi
Królowej w Ostrzeszowie - w podziĊce
za zorganizowanie tego teatralnego
spotkania z ostrzeszowską publicznoĞcią oraz za wsparcie sztuki tworzonej
przez wiĊĨniów - otrzymali okolicznoĞciowe statuetki. Kwiatami zaĞ obdarowana zostaáa Milena Garcarek.
Przy Oddziale ZewnĊtrznym w Kaliszu Aresztu ĝledczego w Ostrowie
funkcjonuje grupa artystyczna, która
co jakiĞ czas wystawia równieĪ inne,
krótsze spektakle, najczĊĞciej w para¿i
znajdującej siĊ przy ich zakáadzie karnym.
Spektakl „Za piĊü godzin zobaczĊ
Jezusa” zrobiá ogromne wraĪenie na
widzach i zdecydowanie wart byá obejrzenia.
K. Przybysz

14 kwietnia po raz kolejny realizowany byá w Ostrzeszowie projekt „Senator z ludĨmi i dla ludzi”. Spotkanie
z mieszkaĔcami odbywaáo siĊ w samym
sercu miasta, na ostrzeszowskim Rynku, gdyĪ wychodzimy z zaáoĪenia, Īe
polityka to sáuĪba i to politycy powinni
iĞü i spotykaü siĊ z ludĨmi w miejscach,
gdzie Īyją na co dzieĔ. Podczas krótkiej
wymiany zdaĔ chcieliĞmy poznaü sugestie i propozycje obywateli dotyczące

HURTOWNIA OGRODZEę

PANELE, SIATKI, SáUPKI,PODMURÓWKI,
AKCESORIA MONTAįOWE
OGRODZENIA FRONTOWE, AUTOMATYKA
OSTRZESZÓW, UL. KOģCIUSZKI 44
TEL: 793 034 101 535 409 779,
E-MAIL: biuro@as-technic.pl

Zapewniamy TRANSPORT I MONTAį

dziaáaĔ podejmowanych przez senatora
oraz przekazaü kartki z najlepszymi
Īyczeniami z okazji Wielkanocy. Wraz
z przedstawicielami Forum Máodych PiS
- Krystianem WrzesiĔskim i Jakubem
Klimem - informowaliĞmy mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej o ofercie
biura senatorskiego - o bezpáatnych
poradach prawnych czy moĪliwoĞci
rozliczenia PIT. W imieniu senatora
àukasza Mikoáajczyka przekazywali-

Ğmy kartki z Īyczeniami wielkanocnymi.
Akcentujemy po raz kolejny, Īe senator
RP àukasz Mikoáajczyk nie tylko sáucha,
ale - co waĪniejsze - sáyszy swoich wyborców i spotyka siĊ z nimi. Senator
nadal realizuje cykl zajĊü dla uczniów
szkóá ponadgimnazjalnych, przybliĪający
tematykĊ edukacji prawnej.
DziĊkujemy za sáowa poparcia
i pytania na temat ustaw, nad którymi
obecnie pracuje Senat RP. To dowód
na to, Īe projekt „Senator z ludĨmi i dla
ludzi”, którego p. àukasz Mikoáajczyk
jest autorem, cieszy siĊ nadal duĪym
poparciem i dlatego kolejne ciekawe pomysáy bĊdą konsekwentnie realizowane.
Koncepcja utworzenia plenerowego biura zrodziáa siĊ tuĪ po tym, jak
wyborcy zgáaszali senatorowi róĪne
propozycje zmian legislacyjnych, które
moĪna by wprowadziü do systemu prawnego. Z racji tego, iĪ mieszkaĔcy nie
zawsze wiedzą, gdzie mogą siĊ udaü ze
swoimi propozycjami zmian prawa, my
wyszliĞmy im naprzeciw i spotykamy siĊ
z nimi w centrum miasta, „pod chmurką”.
Biuro PiS Ostrzeszów

26.04.2017
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GaraĪe gotowe

Poczáapaü do Europy
Bezpieczna linia

Ten „malowniczy” przystanek straszy przy
drodze prowadzącej „na Mikstat”. Jak zauwaĪa
czytelnik, który przysáaá nam to zdjĊcie, przystanek znajduje siĊ blisko rodzinnych stron europosáa. CóĪ z tego, pan eurodeputowany raczej
do Brukseli autobusem nie jeĨdzi, ale faktem
jest, Īe z takimi przystankami i po takiej drodze
moĪemy do Europy tylko „poczáapaü”. Nawet
o Europie „drugiej prĊdkoĞci” w tym przypadku
mówiü trudno.

Przy ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie, na odcinku od „11” do transformatora, zakáadana jest nowa linia energetyczna. Drewniane sáupy zastĊpowane są mocniejszymi, betonowymi, natomiast sama linia przesyáowa,
skáadająca siĊ dotychczas z kilku drutów, zastąpiona zostanie bezpieczniejszym kablem izolowanym, pojedynczym. Do nowej linii podáączone
bĊdą lampy oĞwietleniowe.

Ulica Cedrowa - ulicą Báotną
Panie Burmistrzu, pora obudziü siĊ
z zimowego letargu i przejĞü siĊ lub
przejechaü (najlepiej swoim prywatnym samochodem, wtedy odczucia są
wyraĨniejsze) po ulicach naszego miasta. Jako mieszkaniec ulicy Cedrowej
w zaáączniku wysyáam Panu zdjĊcia,
pokazujące, jak wygląda dojazd, jednoczeĞnie droga dla pieszych, do naszego
osiedla (ulica Polna i Cedrowa).
Gdy patrzymy na zdjĊcia, nasuwają
siĊ nam pytania.
- Dlaczego, nie mając normalnego dojazdu do nieruchomoĞci (droga
wáasnoĞci miasta), páacimy podatki od
nieruchomoĞci w identycznych stawkach
jak wáaĞciciele nieruchomoĞci, do których jest zapewniony dojazd, który nie
wygląda jak poligon wojskowy? JeĞli
Pan Burmistrz nie wie, o czym piszĊ, to
mogĊ Panu wykonaü i zaáączyü zdjĊcia
drogi prowadzącej do nieruchomoĞci
bĊdącej wáasnoĞcią Pana Burmistrza.
RóĪnice widaü goáym okiem, stąd kolejne pytanie: dlaczego tak to wáaĞnie
wygląda? Podobna sytuacja jest z dojazdem do nieruchomoĞci innych wáodarzy, piastujących funkcje, za pieniądze
podatnika (czyli miĊdzy innymi nasze
pieniądze) w UMiG Ostrzeszów oraz
Starostwie Powiatowym.
Dla przypomnienia - ul. Cedrowa
jest w peáni uzbrojona, a niektóre domy
są juĪ zamieszkane od prawie 10 lat.
Budujecie nowe szkoáy pod nieistniejący juĪ standard, bo system oĞwiaty
zmieniony jest przez obecny rząd, a nie
potra¿cie zapewniü dzieciom godnej
drogi do szkoáy, która istnieje juĪ prawie 90 lat.

W zeszáym roku z czĊstotliwoĞcią
Ğrednio co 2 tygodnie dzwoniáem w sprawie naszej ulicy do pana UĞcinowicza
- zastĊpcy burmistrza, który obiecaá
doraĨne naprawy dojazdu do naszej
posesji. Na 6 zarejestrowanych rozmów telefonicznych z Pana zastĊpcą,
byáy tylko dwie interwencje naprawcze.
Niestety, remonty niewiele dają, koszty są pewnie znaczące a remont przy
obecnym obciąĪeniu ulic wystarcza na
góra 5 dni lub do pierwszych opadów,
czyli czasami 1 dzieĔ. Do tego podczas
napraw ekipa remontowa uĪywa walca
z wáączonym wibratorem, co niszczy
nasze budynki.
Kto pokryje nadmierne naprawy naszych samochodów, umyje je, poniewaĪ
taplają siĊ w báocie? Kto kupi dzieciom
nowe obuwie, bo w tych bagnach buty,
zresztą nie tylko dzieci, przedwczeĞnie
siĊ zuĪywają? MieszkaĔcy ciĊĪko pracują, by poáoĪyü kostki brukowe wokóá domów, które są niszczone báotem z ulicy
- nazwĊ proponujĊ zmieniü na Báotną lub
nawet Bagienną (bĊdzie przynajmniej
okazja do przeciĊcia wstĊgi i zrobienia
sobie imprezy za pieniądze podatnika).
Z uwagi na dotychczasowe, moim
zdaniem lekcewaĪące, podejĞcie do
powyĪszego tematu przez wáodarzy
naszego miasta, korespondencjĊ moją
kierujĊ do wiadomoĞci mediów („Czas
Ostrzeszowski”, ostrzeszowinfo.pl)
JeĞli w tej sprawie mieszkaĔcy naszego osiedla bĊdą dalej lekcewaĪeni,
przystąpimy do dziaáania na forum wojewódzkim, pod hasáem: Jaki gospodarz
takie ulice.
Z powaĪaniem
Robert Marek

Zabrakáo wyobraĨni
i objazdu
W minioną ĞrodĊ doszáo do groĨnego wypadku drogowego w Grabowie Pustkowiu. Jak zawsze w takich
sytuacjach, na miejscu szybko zjawiáy
siĊ sáuĪby porządkowe - policja i straĪ.
I wáaĞnie pod ich adresem zgáasza
zastrzeĪenia jeden z mieszkaĔców
Grabowa Pustkowia, przyglądający

W Kobylej Górze prace przy garaĪach OSP dobiegają koĔca.
O¿cjalne otwarcie zapewne wkrótce nastąpi.

siĊ z bliska temu, co dziaáo siĊ wtedy
na drodze.
- Policja i straĪ przyjechaáy i zagrodziáy drogĊ piĊü metrów przed miejscem
wypadku i kilka za. Przez cztery godziny
droga byáa zamkniĊta, a z obu stron
zaczĊáy ustawiaü siĊ samochody. Zamiast zamknąü drogĊ 400 metrów dalej,
juĪ na rondzie, dopuszczono do tego,
by samochody dojeĪdĪaáy do miejsca
zdarzenia, a potem z piskiem opon,
z niemaáym trudem zawracaáy, cofaáy
i szukaáy wyjĞcia z tego ambarasu.
Szczególnie wspóáczujĊ kierowcom ciĊĪarówek, a byáo ich sporo. Nie wszyscy
byli w stanie tam zawróciü i niektórzy
musieli kilkaset metrów cofaü. Ponie-

waĪ sam jestem kierowcą ciĊĪarówki, wiem, co mówiĊ i wspóáczujĊ tym
cháopakom. Podszedáem do straĪaków i zasugerowaáem im, by pojechali
na rondo wyznaczyü objazd, ale nie
byáo Īadnej reakcji. A przecieĪ to taka
drobna sprawa - wystarczyáby kawaáek
taĞmy i strzaáka z napisem „objazd”…
Nie pierwszy raz przekonujemy
siĊ, Īe drobne sprawy czĊsto są najtrudniejsze do zrobienia. TrochĊ nas to
dziwi, bo na ogóá sáuĪby porządkowe
nie mają problemu z zamkniĊciem drogi
i wytyczeniem objazdu. Tu najwidoczniej komuĞ zabrakáo woli lub wyobraĨni.
(k)
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kim na linii mety. Przez to teĪ mam
porównanie jak byáo kiedyĞ z tym jak
jest teraz. MáodzieĪ ma teraz laptopy,
komputery i nie w gáowie jej bieganie.
OczywiĞcie są wyjątki, ale entuzjazmu
takiego, jak myĞmy mieli - nie widaü.
Skoczne melodie grane przez
Miejską OrkiestrĊ DĊtą teĪ nie zrekompensują nostalgii za entuzjazmem
dawnych crossowych imprez i peánymi trybunami, które w niedzielĊ wiaáy
pustką, nawet w momencie otwarcia
imprezy. Mam duĪy szacunek dla grona dziaáaczy, nauczycieli, trenerów,
harcerzy, którzy od lat zapewniają wysoki poziom organizacyjny crossów.
Trudno jednak zaprzeczyü, Īe coĞ
siĊ wypaliáo - a szkoda, bo przecieĪ
Ostrzeszowski Cross to najstarsza
biegowa impreza w Polsce, w której
startowali lub wystĊpowali w roli goĞci
najwybitniejsi polscy sportowcy, olimpijczycy. W tym roku, chyba pierwszy

TROCHĉ PUSTO, TROCHĉ ĝNIEĩNIE…
Crossowe bieganie w Ostrzeszowie
sportowej miĊdzy naszymi miastami,
uhonorowany zostaá okolicznoĞciowym
medalem z tegorocznego crossu.
A skoro mowa o medalu, trzeba
wspomnieü, Īe widnieje na nim podobizna Czesáawa Bojszczaka, postaci
niezwykle barwnej, przez lata związanej z crossem, ale takĪe wyznaczającej
trendy dla poczynaĔ artystycznych
naszego miasta. Dokonania brata we
wszystkich tych dziedzinach przypomniaá Stanisáaw Bojszczak. Organizatorzy pamiĊtali takĪe o innych osobach
związanych z crossem niemal od po-

SztafetĊ z Wysocka Wielkiego po
raz ostatni prowadzi M. Bartkowiak.

BAàAGAN
PODCZAS BIEGU
PRZEDSZKOLAKÓW

Wystartowaáy!
ni. ParĊ powitaĔ, garĞü
wspomnieĔ i biegi moĪna rozpoczynaü.
Pierwsi wystartowali dáugodystansowcy
w póámaratonie. Trzeba
przyznaü, Īe w odróĪnieniu od innych, ten
bieg z roku na rok roĞnie w siáĊ. Potwierdza
to choüby liczba startujących - ponad trzystu,
wĞród nich wielu biegaczy i biegaczek z naszego powiatu. Z naszych
najszybszymi okazali
siĊ, podobnie jak przed
rokiem: Robert Zborowski i Anna Soáyga
(wĞród kobiet). ZwyciĊzca póámaratonu teĪ ten
sam co w ubiegáym roku
- RAFAà CZARNECKI
Gra w piákĊ pomaga Jakubowi JaszczyĔskiemu
z BliĪyn, który dystans
w biegowych sukcesach.
21km pokonaá w 1:14,00
Przy dĨwiĊkach ostrzeszowskiego
godz. Do Ostrzeszowa
hejnaáu, granego przez hejnalistĊ Jana
przyjechaáa z nim Īona, która w póámaStawickiego, rozpocząá siĊ w niedzielĊ
ratonie, w klasy¿kacji kobiet, stanĊáa
53. Cross Ostrzeszowski. FormuákĊ na trzecim stopniu podium.
otwierającą zawody wypowiedzieli
Kiedy maratoĔczycy zmagali
wspólnie burmistrz, starosta i przesiĊ z trasą biegu, na metĊ wpadali
wodniczący stowarzyszenia „Crossy
reprezentanci szkóá podstawowych
Ostrzeszowskie” - W. Drogi. Jeszcze i gimnazjów. JuĪ pierwszy bieg dziewÀaga na maszt wciągana przez naczynek klas I i II znamionowaá duĪe
szych máodych, lecz utytuáowanych
emocje, a o zwyciĊstwie decydowaáa
biegaczy, apel olimpijski czytany przez
„fotokomórka”. W gronie zwyciĊzców
ich koleĪankĊ i ogieĔ z Palmir, z grobu
biegów szkolnych takĪe reprezentanci
Janusza KusociĔskiego, przyniesiony
powiatu ostrzeszowskiego. Rywalizana ostrzeszowski stadion jego imiecjĊ dziewcząt klas V-VI wygraáa ANNA
nia przez niezawodną sztafetĊ z Wy- BODURA z Mikstatu. Ta utalentowana
socka Wielkiego. SztafetĊ po raz 33.
zawodniczka zwyciĊĪyáa w crossie nie
przyprowadziá Mateusz Bartkowiak, pierwszy raz, w czym takĪe zasáuga
niestety, zapowiada, Īe po raz ostat- jej trenera, Dawida Sobieraja. Za to

GimnazjaliĞci na ¿niszu.

Dla Józefa Burego to równieĪ 53 cross.
JAKUB JASZCZYēSKI to samorodny
talent. Biega tylko, jak przyznaje, na
treningach i meczach piákarskich, co
pozwala mu osiągaü sukcesy w crossie. ZwyciĊstwo w rywalizacji klas I-II
szkóá ponadgimnazjalnych odniósá
KAMIL ORZESZYNA - uczeĔ ZS nr
1. Na podium stawali teĪ inni biegacze
z naszego powiatu. Trzecie miejsca
zajĊli: Maciej CiepliĔski (Grabów)
i Jakub Binkowski (Mikstat), czwarta byáa Hania SipurzyĔska, a piąty
Kamil GaáĊcki (oboje z gm. Kobyla
Góra). Dobrze wypadáy gimnazjalistki z Siedlikowa: Nikola Kozáowska
(4) i Katarzyna Panek (6). MoĪna
przypuszczaü, bo nie znamy jeszcze
wszystkich wyników, Īe to nie jedyne
miejsca w czoáówce naszych máodych
biegaczy. Z goĞci na czoáowych miejscach zawodnicy z „OleĞniczanki”,
z MiĊdzyborza i Gáuchoáaz. Biegowe
zmagania koĔczyli najmáodsi - przedszkolacy.
Mimo niepewnej pogody
tu frekwencja dopisaáa,
entuzjazmu teĪ nie zabrakáo. Czasem wiĊcej

czątku, nagradzając ich pamiątkowymi
medalami. Otrzymali je: Marian Mamys, Józef Bury i Tadeusz Skrobacz.
- Z crossem związany jestem od
początku - mówi jeden z „weteranów”,
Józef Bury. - W pierwszym, rozgrywanym jeszcze w parku miejskim, udaáo mi siĊ wygraü. W drugim zająáem
drugie miejsce, zaĞ w trzecim byáem
szósty, a to dlatego, Īe chciaáem zrobiü na záoĞü trenerowi Maklesowi. Po
prostu czuáem siĊ sprinterem, a on
wciąĪ kazaá mi biegaü przeáaje. Na tym

od dzieci mieli go rodzice dopingujący,
a nierzadko – „ciągnący” maluchy aĪ
do mety. PoĞpiech byá tu jednakĪe
w s k a z a n y,
bo ledwie
skoĔczyáy siĊ
biegi przedszkolaków,
z czarnej
chmury sypnąá Ğnieg
i
grad.
CóĪ, taka
to tradycja
ostrzeszowskich przeáajów.
Do tradycji nawiązuPaĔstwo Czarneccy przyjeĪdĪają
ją teĪ goĞcie
tu po medale w póámaratonie.
z Blankenburga, przyjeĪdĪający
moje starty w crossach siĊ skoĔczydo Ostrzeszowa od ponad 40 lat. Jak
áy - zostaáem zawodnikiem „Orkana”
co roku biegaczy przywiózá H. J. Schuli biegaáem sprinty. Od crossów jednak
ze, od soboty posiadający tytuá „Zasáunie uciekáem, przez lata peániąc róĪne
Īony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”.
funkcje organizacyjne, przede wszystOn teĪ, jako prekursor wspóápracy

Na najwyĪszym stopniu podium Kamil Orzeszyna.

Chciaáam siĊ podzieliü moją obserwacją, związaną z crossem.
Jestem bardzo zirytowana postawą
rodziców, którzy nie pozwolili dzieciom
na start fair play, gdyĪ wiĊkszoĞü z nich
staáa przed dzieümi i blokowaáa równy
start innym maáym zawodnikom Miaáam
nieodparte wraĪenie, Īe waĪniejsze jest

ZASàUĩENI DLA POWIATU
Ciesząca siĊ powszechnym szacunkiem i sympatią lekarz pediatra
ELĩBIETA PODKOWA i pochodzący
z Blankenburga dziaáacz sportowy HANS
JOACHIM SCHULZE uhonorowani zostali tytuáem „ZasáuĪony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”. WrĊczenie aktów nadania
tytuáu nastąpiáo w minioną sobotĊ, 22
kwietnia, podczas uroczystej sesji Rady
Powiatu. W obecnoĞci goĞci i przyjacióá
wyróĪnionych osób wrĊczaá je starosta
L. Janicki w towarzystwie przewodni-

czącej Rady, M. Powązki i wicestarosty
A. Mickiewicza.
- Serdecznie dziĊkujĊ za to wyróĪnienie, jestem bardzo zobowiązana zwróciáa siĊ do obecnych na sali doktor
E. Podkowa.
Druga z wyróĪnionych osób - H. J.
Schulze, wspominaá początki kontaktów
sportowych z Ostrzeszowem. Do wspomnieĔ, czĊsto osobistych, nawiązywali
takĪe Ğpieszący z gratulacjami goĞcie:
delegacja TPZO, przedstawiciele Ğrodowiska lekarskiego oraz wáadze MiG

Ostrzeszów. O gratulacjach, kwiatach
i serdecznych sáowach podziĊkowaĔ
pamiĊtali równieĪ wdziĊczni byli pacjenci
doktor ElĪbiety, do których grona takĪe
mam zaszczyt siĊ zaliczaü.
Przypomnijmy, Īe dzisiejsi „ZasáuĪeni
dla Powiatu Ostrzeszowskiego” doáączyli
do p. Wáadysáawa Grafa, uhonorowanego
tym tytuáem przed rokiem.
OprawĊ artystyczną uroczystoĞci
stanowiá wystĊp chóru I LO w Ostrzeszowie pod dyrekcją Stanisáawa Sztukowskiego. W roku swego 10-lecia chór
zostaá wyróĪniony odznaką honorową
„Za Zasáugi dla Województwa Wielkopolskiego”, przyznaną przez Marszaáka
Województwa. DuĪe brawa, bo licealiĞci
Ğpiewają po mistrzowsku!
K. Juszczak
*
Krótkie biografie uhonorowanych osób:
ElĪbieta Podkowa przez wiele
lat z wielkim zaangaĪowaniem i poĞwiĊceniem peániáa funkcjĊ ordynatora
Oddziaáu DzieciĊco-Noworodkowego
ZZOZ w Ostrzeszowie oraz inspektora
ds. pediatrii. Byáa lekarzem o wysokich
walorach etycznych, zdyscyplinowanym,
sumiennym i koleĪeĔskim. Pracowaáa
teĪ jako lekarz w poradni konsultacyjnej
przychodni rejonowej w Ostrzeszowie
oraz w przychodni dzieciĊcej w Ostrzeszowie, a takĪe w ostrzeszowskim Īáobku. WĞród swoich Īyciowych dokonaĔ
pani doktor na pierwszym miejscu stawia uratowanie wielu istnieĔ ludzkich.
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Anna Bodura - znów najszybsza!
raz, Īaden znany sportowiec w Ostrzeszowie nie zagoĞciá…
K. Juszczak
Wyniki biegów rozgrywanych
w 53. Crossie Ostrzeszowskim -

nazwiska zwyciĊzców i najlepszych
zawodników z naszego powiatu
przedstawimy za tydzieĔ.

zrobienie zdjĊü, Īeby byáo co wstawiü
na Facebooka.
Dlaczego pani, która byáa ze straĪy,
nie poprosiáa rodziców, aby stanĊli za
barierką? Baáagan i chaos byá straszny.
Sáychaü byáo nawet páacz maluchów.
A przy mecie niektóre maáe dzieci byáy
wrĊcz ciągniĊte jak latawce, bo ambicje
rodziców są wyĪsze niĪ dobra zabawa
dzieci.
Dodam jeszcze, Īe rodzice tworzyli
dosáownie tor przeszkód dla maáych biegaczy. Zdecydowanie zabrakáo osoby,
która wprowadziáaby jakiĞ porządek
przed startem.
Rodzic obserwujący bieg z boku

gáym roku. Jak widaü, nie wyciągniĊto
z tego Īadnych wniosków. Bieg ten
powinien sprawiaü radoĞü dzieciom
i rodzicom, a nie byü „wyĞcigiem” po
laury za wszelką cenĊ. W ten sposób
nie ksztaátuje siĊ charakteru dziecka.
Apelujemy do, nie zawsze grających fair,
rodziców, by w podobnych sytuacjach
dawali maluchom prawo do swobodnej,
wesoáej zabawy, a nie, kosztem dzieci,
zaspakajali swoje „ambicje”.
Prosimy teĪ organizatorów imprez
dla dzieci, by zawsze mieli na uwadze
ich dobro i by tak organizowali zabawy,
zawody, by dzieci biorące w nich udziaá
miaáy poczucie sprawiedliwoĞci. To bardzo waĪne! (red.)

Zgadzamy siĊ z naszą czytelniczką.
O baáaganie tym pisaliĞmy juĪ w ubiePeániáa swą misjĊ z ogromnym zaangaĪowaniem, bardzo czĊsto kosztem
Īycia prywatnego. ElĪbieta Podkowa
jest osobą ciepáą, otwartą i wraĪliwą na
potrzeby innych, cieszy siĊ ogromnym
szacunkiem, ĪyczliwoĞcią i sympatią
mieszkaĔców powiatu ostrzeszowskiego i Ğrodowiska lekarskiego. Jej zaangaĪowanie w sprawy ochrony zdrowia
byáo absolutnie wyjątkowe, zasáuguje na
podziw i powszechne uznanie, moĪe stanowiü wzór dla kolejnych pokoleĔ lekarzy.
ElĪbieta Podkowa posiada Záoty KrzyĪ
Zasáugi, odznakĊ „Za Wzorową PracĊ
w SáuĪbie Zdrowia” oraz OdznakĊ Honorową „Za Zasáugi dla Województwa Kaliskiego”.
Hans-Joachim Schulze jest jednym
z inicjatorów wspóápracy miĊdzy Blankenburgiem i Ostrzeszowem. Do pierwszych
wspólnych kontaktów doszáo w 1972 r.
Od 1973 r. Stowarzyszenie sportowe SV
LOK Blankenburg goĞci w Ostrzeszowie
na Crossie Ostrzeszowskim. Wieloletni

trener lekkoatletyczny, wychowawca
czoáowych niemieckich zawodników,
dziaáacz sportowy, kierownik sekcji LA,
popularny, ale równieĪ bardzo ceniony
wĞród mieszkaĔców i mający uznanie
wĞród wáadz administracyjnych miasta.
Zawodnicy niemieccy przyjeĪdĪają na nasze crossy od XI MiĊdzynarodowego Wiosennego Crossu w 1975
roku, a zawodnicy „Orkana” Ostrzeszów
wyjeĪdĪają na zawody odbywające siĊ
w Blankenburgu. Z biegiem lat zakres
wspóápracy rozszerzyá siĊ o turystykĊ,
kulturĊ, sztukĊ, oĞwiatĊ i edukacjĊ, a takĪe organizacje pozarządowe. Z inicjatywy
pana Schulze zostaáa nawiązana wspóápraca máodzieĪy ze szkóá ponadgimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego
z gimnazjum w Blankenburgu. Z jego
inicjatywy nastąpiáo teĪ przekazanie
niemieckiej drezyny Towarzystwu MiáoĞników Kolei Ostrzeszów-Namysáaki.
W 1994r. otrzymaá Honorową OdznakĊ
„Za Zasáugi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”.
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WIELKANOCNY
GOĝû
W przedĞwiąteczną
ĞrodĊ uczniów Szkoáy
Podstawowej w Kaliszkowicach Oáobockich
odwiedziá szczególny
goĞü - wielkanocny
zajączek. Przykicaá
zapewne z pobliskiego
lasu i w swoim koszyczku przyniósá dla kaĪdego sáodki upominek.
Zajączek zaprosiá dzieci
do wspólnej zabawy.
NastĊpnie uczniowie
zasiedli przy przygotowanych przez siebie
wielkanocnych stoáach,
na których królowaáy
wielkanocne babki,
a pani dyrektor záoĪyáa
uczniom i nauczycielom
Ğwiąteczne Īyczenia.
A.J.

ZAJĄCZKU, ZAJĄCZKU,
GDZIE JESTEĝ?

Z koszyczkiem
do ĞwiĊconki
Tradycją Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie jest
ĞwiĊcenie koszyczków i wprowadzenie
w nastrój Wielkanocny.
12 kwietnia dzieci udaáy siĊ do koĞcioáa klasztornego, gdzie dwie grupy- Smerfy i Motylki - przedstawiáy scenkĊ
spotkania Marii Magdaleny z Jezusem
Zmartwychwstaáym. NastĊpnie wszyst-

Klasa 2 d SP nr 1 z wychowawczynią p. Iwoną Zawadzką
oraz z p. Agnieszką Klóską 12 kwietnia wyruszyáa do koáa
áowieckiego Szarak na spotkanie… oczywiĞcie, zajączka.
Zaprosiá ich tam myĞliwy p. Tomasz Mądry oraz pan Roman. Pogoda nie byáa zbyt áadna, za to atrakcje - Ğwietne.
Dzieci mogáy graü w piákĊ, w badmintona, wykonywaáy
plakaty wielkanocne. Byáo teĪ duĪe ognisko, przy którym
moĪna byáo nie tylko siĊ ogrzaü, ale i usmaĪyü kieábaski
oraz przyrumieniü buáeczki. NastĊpnie panowie poprowadzili uczniów na krótką wycieczkĊ do lasu, aby pokazaü im

Z

N

A

J

kie przedszkolaki záoĪyáy Īyczenia Ğwiąteczne i zaĞpiewaáy pieĞni wielkanocne.
Poprosiáy równieĪ ks. Mariusza KamiĔskiego o poĞwiĊcenie koszyczków.
A tydzieĔ póĨniej naszych przedszkolaków odwiedziá zajączek, który
przyniósá im sáodkie niespodzianki.
Nauczycielki

ambonĊ, z której obserwują okolicĊ i zwierzĊta. Wreszcie
nadszedá najbardziej oczekiwany moment - na sygnaá, dzieci
rozpierzcháy siĊ po polanie, szukając niespodzianek od…
zajączka. Okazaáo siĊ, Īe szaraczek (pewnie byáo ich wiĊcej)
spisaá siĊ znakomicie, bowiem kaĪde dziecko znalazáo pod
krzaczkami i coĞ sáodkiego, i coĞ wesoáego…
Takiego „zajączka” jeszcze nie mieliĞmy. DziĊkujemy
serdecznie panom myĞliwym, którzy nas zaprosili i tak
piĊknie ugoĞcili.
Uczestnicy wycieczki

D

ĭ

ZnajdĨ 16 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 5 maja br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 14.,
nagrodĊ otrzymuje Natalia Bysiewicz z Kobylej Góry. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

26.04.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
UczeĔ I LO ¿nalistą
XLI Olimpiady Artystycznej
z Historii Sztuki
Maciej Wajerowski,
uczeĔ I Liceum Ogólnoksztaácącego im. Marii Skáodowskiej-Curie w Ostrzeszowie,
zostaá ¿nalistą XLI Olimpiady
Artystycznej z Historii Sztuki.
Eliminacje centralne
odbyáy siĊ w dniach 10-13
kwietnia w Warszawie. RównieĪ w ubiegáym roku szkolnym Maciej byá ¿nalistą tej
Olimpiady. Sukces jest tym
wiĊkszy, Īe historia sztuki nie
jest przedmiotem nauczanym
w I Liceum, a w konkursie
brali udziaá uczniowie z wybitnych szkóá plastycznych
z caáej Polski!
Tytuá finalisty zagwarantowaá Maciejowi 100%
punktów na egzaminie
maturalnym z historii sztuki. Opiekunem ucznia jest
p. Janusz Olechnowicz.
www.powiatostrzeszowski.pl

ANTEK HOMIēSKI LAUREATEM
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĉZYKA ANGIELSKIEGO
Sukces naszego ucznia z klasy V,
Antka HomiĔskiego, ma swój początek
w grudniu 2016, kiedy w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu JĊzyka
Angielskiego, jako jedyny uczeĔ mąkoszyckiej szkoáy, przeszedá do kolejnego
etapu. Z wielkim zapaáem przystąpiá
do zgáĊbiania tajemnic jĊzyka angielskiego. Zakres materiaáu byá naprawdĊ
obszerny i obejmowaá m.in. sáuchanie
oraz czytanie teksów anglojĊzycznych,
gramatykĊ i szeroki zasób sáownictwa.
Cháopiec bez problemu przyswajaá coraz
trudniejsze zagadnienia. W kolejnym
etapie zmierzyá siĊ z uczniami ze szkóá
dwujĊzycznych, wĞród nich byli takĪe
anglojĊzyczni obcokrajowcy, a Antek,
co trzeba podkreĞliü, nie uczĊszcza
nawet na dodatkowe zajĊcia jĊzyka angielskiego.
24 lutego w Poznaniu odbyá siĊ etap rejonowy. Trud
przygotowaĔ opáaciá siĊ, a wynik tych zmagaĔ byá miáym
zaskoczeniem dla ucznia i jego nauczycielki. Cháopiec
przeszedá do etapu wojewódzkiego. RozpoczĊáy siĊ kolejne tygodnie przygotowaĔ. Tym razem poprzeczka zostaáa
podniesiona i trzeba byáo skupiü siĊ na opanowaniu innych
umiejĊtnoĞci. NaleĪaáo napisaü list polecający ¿lm oraz znaü
bardzo dobrze kulturĊ i historiĊ Wielkiej Brytanii.
1 kwietnia, po raz kolejny w Poznaniu, odbyá siĊ ¿naáowy
etap Konkursu. Nasz uczeĔ bardzo szybko poradziá sobie

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
W ĞrodĊ, 5 kwietnia, klasy maturalne z ZS nr 2 wziĊáy
udziaá w tradycyjnej pielgrzymce na Jasną GórĊ. Uczestniczyáo w niej okoáo 100 uczniów wraz z opiekunami: ks. Jakubem, katechetką p. Haliną
Kurzawą oraz p. Gabrielą
Nasiadek i p. Dariuszem
ĝwitoniem.
Pierwszym punktem
pielgrzymki byáo spotkanie
ze znanym muzykiem Darkiem Malejonkiem w auli
Kordeckiego. Artysta opowiadaá o swojej drodze
nawrócenia. Zaplanowano
równieĪ czas na indywidualne zwiedzanie sanktuarium, modlitwĊ i spowiedĨ.
PóĨniej odbyáa siĊ Droga
KrzyĪowa na waáach klasztornych. ZwieĔczeniem byáa
uroczysta msza Ğw. w bazylice pod przewodnictwem
ksiĊdza biskupa àukasza
Buzuna, który podkreĞlaá
w kazaniu potrzebĊ podejmowania dojrzaáych decyzji
i bycia czáowiekiem duchowym.

Peáni wraĪeĔ i umocnieni duchowo uczniowie wrócili do
Ostrzeszowa. Teraz matura pójdzie jak z páatka.
Szkolny Zespóá Redakcyjny

O PRAWACH PACJENTA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDħWIEDZIU
Czy tylko doroĞli pacjenci mają
swoje prawa? Jakie prawa ma dziecko- pacjent, a jakie jego rodzice w systemie
opieki zdrowotnej? Co wolno, a czego
nie moĪna robiü w szpitalu? OdpowiedĨ
na te i inne pytania odpowiedĨ poznali
uczniowie SP w NiedĨwiedziu, którzy
10 kwietnia uczestniczyli w lekcjach
o prawach przysáugujących pacjentom,
przeprowadzonych przez przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta.
Lekcje odbyáy siĊ w ramach rozpoczĊtej 1 wrzeĞnia 2016 r. akcji edukacyjnej Rzecznika Praw Pacjenta,
przygotowanej we wspóápracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz OĞrodkiem Rozwoju Edukacji dla uczniów
szkóá podstawowych.
Podczas zajĊü uczniowie poznali
prawa zapisane w Karcie Praw Dziecka - Pacjenta, przysáugujące im i ich
rodzicom czy opiekunom, rozmawiali
o swoich doĞwiadczeniach w korzystaniu
z pomocy medycznej, analizowali przypadki, które mogáyby siĊ zdarzyü w placówce medycznej i decydowali, które
prawa pacjenta miaáyby zastosowanie.
DziĊki tym lekcjom ponad 90 uczniów
szkoáy uzyskaáo tytuá máodego eksperta
w dziedzinie praw dziecka - pacjenta.

KaĪdy uczeĔ uczestniczący w lekcji
otrzymaá KartĊ Praw Dziecka - Pacjenta,
dyplom oraz znaczek eksperta w tej
dziedzinie. Najbardziej aktywni zostali
nagrodzeni upominkami i ksiąĪkami

G. Kasdepke pt. „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta
niemal wszystko!”. KsiąĪki te otrzymaáa
teĪ szkolna biblioteka.

z zadaniami. Na wyniki czekali takĪe z niecierpliwoĞcią
jego rodzice. We wtorek, 4 kwietnia, dowiedzieliĞmy siĊ, Īe
Antek HomiĔski uzyskaá tytuá laureata Wojewódzkiego
Konkursu JĊzyka Angielskiego!
Sukces ten jest pierwszym tak wysokim osiągniĊciem
naszej szkoáy w konkursach organizowanych przez Kuratorium OĞwiaty w Poznaniu.
Antkowi i jego nauczycielce, pani Beacie Walczak-Kozáowskiej, gratulujemy!
(W.K.)

VII MIEJSCE ALEKSANDRY KUSZY
NA MISTRZOSTWACH DOLNEGO
ĝLĄSKA W SUDOKU

9 kwietnia odbyá siĊ ¿naá VI Mistrzostw Dolnego ĝląska w Sudoku. NajwyĪej
spoĞród uczennic ZS nr 1 w kategorii szkóá ponadgimnazjalnych uplasowaáa siĊ
Aleksandra Kusza, która zajĊáa VII miejsce. Gratulujemy! DziĊkujemy Katarzynie
Szukalskiej i Ewelinie Kosmali za udziaá. Szczególne podziĊkowania kierujemy
do pani Maágorzaty Konarskiej, która przygotowywaáa druĪynĊ do tego turnieju.
(a)
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Nigdy nie bċdzie szczċğliwy ten, kogo drċczy myğl,
īe ktoğ jest szczċğliwszy od niego. Seneka

BARAN

postanowienie poprawy. Finanse - sprawdĨ konto. Koniecznie!

21 marca - 20 kwietnia
TydzieĔ zapowiada siĊ, moĪna powiedzieü, tak sobie. Ani szczególnie
ciekawie, ani teĪ bardzo nieciekawie.
JeĞli bĊdzie Ci siĊ dawaü we znaki nuda
i monotonia dnia codziennego, Ğmiaáo
moĪesz pozwoliü sobie na odrobinĊ
szaleĔstwa. PamiĊtaj jednak, by nie
zatraciü siĊ w nim zupeánie. Granice
zdrowego rozsądku muszą byü zachowane. Nie pozwól teĪ przyjacioáom
i znajomym, by nadmiernie CiĊ wykorzystywali i nawet gdy kogoĞ bardzo
lubisz, a nie Īyczysz sobie pewnych
zachowaĔ, powiedz to wprost, jeĞli
inne metody nie skutkują. MiáoĞü - ani
tu, ani tam. Finanse - jest szansa na
lepszy stan.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Nadchodzący tydzieĔ powinien byü
raczej niezáy. Ale jak to bywa, najwiĊcej
zaleĪy od Ciebie samego. JeĞli bĊdziesz smutny, zniechĊcony, a moĪe
i wĞciekáy, to tydzieĔ bĊdzie Ci siĊ
wydawaá dokáadnie taki sam - nudny
i nieciekawy. JeĞli natomiast nastawisz
siĊ do Īycia bardziej optymistycznie,
czĊĞciej bĊdziesz siĊ uĞmiechaá i postarasz siĊ nad sobą panowaü, to i tydzieĔ wyda Ci siĊ wspaniaáy, a Ğwiat
piĊkny. Spróbuj siĊ zmobilizowaü moĪe posiedĨ w pracy po godzinach,
by nadrobiü najpilniejsze zalegáoĞci;
gdy to z Ciebie spadnie, poczujesz
ulgĊ. MiáoĞü - tu pomoĪe tylko mocne

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
W tym tygodniu czeka CiĊ bardzo waĪne zadanie. Od jakoĞci i poĞwiĊcenia,
z jakim je wykonasz, zaleĪy w pewnym sensie Twój dalszy los. Postaraj
siĊ zrobiü wszystko, byĞ byá z siebie
zadowolony i nie Īaáowaá, Īe czegoĞ
nie dopatrzyáeĞ. Przygotowując siĊ do
tej „przeáomowej chwili”, staraj siĊ teĪ
znaleĨü czas na odpoczynek i relaks,
bo inaczej bĊdziesz tak wykoĔczony,
Īe kiedy przyjdzie najwiĊkszy stres,
nie dasz sobie z nim po prostu rady
i „zawalisz” wszystko. Staraj siĊ czĊsto korzystaü ze ĞwieĪego powietrza
i, mimo cháodu, uroków wiosny. Nie
zapominaj teĪ, Īe w nocy powinno siĊ
spaü. MiáoĞü - teraz nie czas na amory.
Finanse - hossy na razie nie ma.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Kolejny tydzieĔ, podobnie jak i Ty,
bĊdzie raczej w kratkĊ. Raz bĊdziesz
fukaá na kolegów, a w domu bĊdziesz
okazywaá zniecierpliwienie, to znów
bĊdziesz áagodny, Īe do rany przyáóĪ.
Postaraj siĊ zapanowaü nad tą huĞtawką nastrojów i wybierz sobie ten
z optymistycznym nastawieniem do
Ğwiata i ludzi. Patrząc przez róĪowe
okulary, zauwaĪysz, Īe wcale nie jest
tak Ĩle i nawet tegoroczna wiosna, która
nie rozpieszcza ciepáem, wyda Ci siĊ
nie najgorsza. MiáoĞü - teĪ ma swoje
humory. Finanse - niedáugo wypáata.

LEW

zawsze jest dobrym doradcą. Finanse
- zrób rachunek zysków i strat.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Postaraj siĊ czasem towarzyszący Ci
dystans i cháód zamieniü na prawdziwy
Īar. Otwórz siĊ, pokaĪ swoje emocje! Nie
musisz byü zawsze przykáadna i dobrze
uáoĪona. Czasem przyda siĊ odrobina
szaleĔstwa. JeĞli tylko czujesz, Īe rozpiera
CiĊ energia i masz ochotĊ zrobiü coĞ „niepoprawnego”, Ğmiaáo to zrealizuj. W tym
tygodniu nadarzy siĊ ku temu kilka okazji.
Nie zaprzątaj sobie gáowy sytuacją w pracy
- wszystko siĊ jakoĞ uáoĪy, nie takie rzeczy
siĊ zdarzaáy. MiáoĞü - zdecydowanie mniej
rezerwy. Finanse - caáy czas jest dobrze.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Ostatnio nic Ci dobrze nie wychodzi,
przynajmniej w Twoim odczuciu. Ale tak
naprawdĊ nie jest Ĩle. Spróbuj wiĊc spojrzeü pozytywnie na efekty tego, co robisz.
Wtedy bĊdziesz bardziej zmobilizowany
i áatwiej dokoĔczysz to, co zacząáeĞ. Nie
powinno Ci to sprawiaü bólu, tylko przyjemnoĞü. Owoce ciĊĪkiej pracy są bardzo
sáodkie, ale najlepiej smakują po duĪym
wysiáku. Na wszelkiego rodzaju bóle i rozdraĪnienia najlepszy jest wypoczynek,
spacer, relaks, a nie proszki i tabletki.
Potra¿sz bardzo wiele, uwierz w to! MiáoĞü - nie ma co tak od razu siĊ obraĪaü.
Finanse - czyĪby „nici” z oszczĊdzania?

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Wiosna, choü taka zimowa, bĊdzie dodawaü Ci energii i wszystko wyda Ci siĊ
miáe, wesoáe i piĊkne. Staraj siĊ utrzymaü
w tym nastroju do koĔca tygodnia i nie traü
humoru. Postaraj siĊ teĪ znaleĨü czas

dla starych przyjacióá i koniecznie bądĨ
otwarty na nowe znajomoĞci. Mierz siáy na
zamiary i nie rób wszystkiego sam. NaleĪy
Ci siĊ dzieĔ tylko dla Ciebie i odpoczynek.
UwaĪnie sáuchaj, co mają do przekazania
ludzie z wiĊkszym od Ciebie doĞwiadczeniem. MiáoĞü - dylemat - co/kogo tu
wybraü? Finanse - chyba przesadzasz
z tym wydawaniem „bez gáowy”.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Ten tydzieĔ poĞwiĊü na nadrobienie kulturalnych zalegáoĞci. Ostatnio bardzo siĊ
zaniedbaáeĞ w tej dziedzinie. I nie ma co
wykrĊcaü siĊ nadmiarem pracy - dla chcącego nic trudnego. Pod koniec tygodnia
pojawiü siĊ moĪe doĞü nietypowa, wymagająca opanowania, sytuacja. Wtedy
uzbrój siĊ w cierpliwoĞü i nie daj siĊ ponieĞü
emocjom, których póĨniej moĪesz Īaáowaü.
Staraj zachowaü zimną krew i nie daj siĊ
sprowokowaü. Od Twojej decyzji moĪe
duĪo zaleĪeü. Twoi bliscy takĪe docenią
Twój spokój i opanowanie. MiáoĞü - nie
szukaj dziury w caáym. Finanse - nie Īaáuj
na ukulturalnienie.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
JuĪ nic nie zostaáo ze Ğwiątecznego wypoczynku. RzuciáeĞ siĊ w wir pracy, jakby nie istniaáo nic innego. Opanuj siĊ, bo
przegapisz Īycie. Pracoholizm to problem
psychologiczny, nie lekcewaĪ go. Postaraj
siĊ zmieniü tryb Īycia i priorytety. Zacznij od
dáugiego, samotnego spaceru, w weekend
poĞpij tak dáugo, jak bĊdziesz miaá ochotĊ,
zrelaksuj siĊ kąpielą z olejkami… Nie daj
siĊ teĪ tak ciągle wykorzystywaü. Mów
twardo „nie”, nawet jeĞli kogoĞ to urazi.
Nie czuj siĊ odpowiedzialny za caáy Ğwiat,
naucz siĊ Īyü takĪe dla siebie. MiáoĞü -
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narzekasz, biadolisz, a i tak jesteĞ przywiązany. Finanse - zainwestuj w siebie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
TydzieĔ taki sobie. Raczej spokojny, ale
tak koáo Ğrody moĪe wydarzyü siĊ coĞ,
co trochĊ tĊ równowagĊ zakáóci. JeĞli
przyjmiesz te wydarzenia ze spokojem
i opanowaniem, na pewno áatwiej sobie
z nimi poradzisz i szybciej znajdziesz
najwáaĞciwsze rozwiązanie problemu.
UwaĪnie sáuchaj dobrych rad, które Ci
przekaĪą inni, i nie lekcewaĪ ich zdania. MoĪe akurat bĊdą mieli racjĊ. JeĞli
bĊdziesz juĪ mocno zmĊczony, po pracy
wyluzuj siĊ przy ulubionym ¿lmie lub spotkaj siĊ z przyjacióámi. taka odskocznia
od codziennoĞci dobrze Ci zrobi. MiáoĞü
- przeanalizuj to „na spokojnie”. Finanse
- wszystko bĊdzie dobrze.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Niby spokojna rybka, nieĞmiaáa, nawet
wycofana… A tak naprawdĊ drzemią
w Tobie olbrzymie moĪliwoĞci. JeĞli tylko
chcesz, potra¿sz je wykorzystaü, ale gdy
nie masz ochoty, moĪesz zmarnowaü
nawet najlepsze pomysáy, a tym samym
i szanse. JuĪ tak przecieĪ bywaáo. Wyciągnij z tego konkretne wnioski i bierz
byka za rogi. Musisz siĊ zdecydowaü,
czy bliĪej Ci do czáowieka czynu, czy do
rozleniwionego mamlasa. PamiĊtaj, Īe
otwierają siĊ przed Tobą nowe szanse,
nie zmarnuj tego. MiáoĞü - czy jesteĞcie
zakochani? Finanse - moĪe byü duĪo
lepiej!
Odrzuýmy od siebie nieīyczliwoğý i zazdroğý
- to pierwszy krok do osiĆgniċcia spokoju
i szczċğcia
Wasza wróīka

Wielkanocne spotkanie PZN

23 lipca - 23 sierpnia
To nie bĊdzie najlepszy tydzieĔ. Nagromadziáo siĊ tyle rozmaitych zalegáoĞci, Īe bĊdzie Ci trudno to wszystko
ogarnąü. Postaraj siĊ jak najszybciej
uporządkowaü ten chaos i po prostu
metodycznie i cierpliwie „odhaczaj”
kolejne sprawy. Kiedy uda Ci siĊ doprowadziü wszystko do áadu, poczujesz
ulgĊ i wreszcie bĊdziesz mógá spokojnie
spaü i bez wyrzutów sumienia zająü siĊ
tym, co lubisz. Nie odkáadaj na póĨniej
waĪnego spotkania. MiáoĞü - serce nie

tel. 603 857 030
"EKO-REGION" spóáka z o.o. z/s w 97-400
Beáchatów, ul. Baweániana 18
uprzejmie informuje, Īe z dniem 02 maja 2017 r.
nastąpi zmiana dotychczasowej siedziby Oddziaáu
Usáug Komunalnych w Ostrzeszowie.

Nowa siedziba Oddziaáu bĊdzie
mieĞciáa siĊ w Ostrzeszowie
ul. Ceglarska 1 A
Zarząd
”EKO-REGION” spóáka z o.o. w Beáchatowie

Trzy okazje byáy powodem spotkania czáonków ostrzeszowskiego koáa
Polskiego Związku Niewidomych. 10
kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego czáonkowie koáa obchodzili
Wielkanoc oraz zalegáy DzieĔ Kobiet
i DzieĔ MĊĪczyzny.

Wiele ciepáych sáów padáo z ust
przewodniczącej koáa, Beaty SawarzyĔskiej, a takĪe zaproszonych goĞci: wicestarosty Adama Mickiewicza i czáonka
Zarządu Powiatu Zo¿i Witkowskiej oraz
burmistrza Ostrzeszowa Mariusza Witka.
Czáonkowie koáa dziĊkują sponsorom, dziĊki którym przygotowa-

no symboliczny wielkanocny stóá.
Prezes koáa serdecznie zaprasza
wszystkie zainteresowane osoby - biuro
PZN, mieszczące siĊ na I piĊtrze UrzĊdu
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, czynne
jest w kaĪdy drugi i ostatni poniedziaáek miesiąca.
www.powiatostrzeszowski.pl

Kącik gadĪeciarza
CzĊsto
siĊ zdarza, ze
tabletki, które zaĪywamy, musimy
podzieliü na
poáowĊ lub
üwiartkĊ. Do
podzielenia
zazwyczaj
uĪywamy
zwykáego
noĪa kuchennego, ale,
czego zapewne wielu
doĞwiadczyáo, nie jest to rozwiązanie doskonaáe, bowiem nóĪ
czasami przepoáowi tabletkĊ koĞlawo, a czasami
odkruszy siĊ kawaáek, a reszta „odstrzeli” i upadnie
na podáogĊ. A przecieĪ podziaá tabletki powinien byü
doĞü precyzyjny i dokáadny. Urządzeniem, dziĊki
któremu wykonamy tĊ czynnoĞü dokáadnie, jest

GILOTYNKA DO TABLETEK
DziĊki niej bez problemu podzielimy nawet
najtwardszą tabletkĊ, niezaleĪnie od jej ksztaátu
i wielkoĞci. Metalowe ostrze, a w niektórych i szkáo
powiĊkszające, sprawią, Īe z duĪą precyzją dokonamy podziaáu. Wystarczy wáoĪyü tabletkĊ w wyznaczone w „pudeáku” miejsce, zamknąü wieczko
i… „ciach” - jeden ruch i tabletka przepoáowiona.
Nic siĊ nie kruszy, nie spada na podáogĊ… Maáa
rzecz, a wygoda duĪa.
M.S.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

godz. 12.00 - Uroczysta Msza Ğw.
(Figura NMP, ul. KoĞciuszki)
uwaga - w przypadku záej pogody Msza Ğw. odbĊdzie siĊ w koĞciele
farnym pw. NMP WniebowziĊtej.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
serdecznie wszystkich zapraszamy

UWAGA - W przypadku niepogody
impreza zostanie przeniesiona do
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
14.00 - V Biesiada, Rogaszanie, Jubilaci, Chór UTW
15.15 - Koncert Miejskiej Orkiestry DĊtej
16.00 - „Pinokio” - przedstawienie dla dzieci
16.40 - WystĊpy dzieci ostrzeszowskich przedszkoli (soliĞci Minijoy,
Joy Fun Dance)
18.00 - Menelaos - koncert

19.30 - Kobranocka - koncert

Szybcy i wĞciekli 8
Francja, Japonia, Kanada, USA, Wielka
Brytania, Samoa, akcja, 136 minut.
Wtorek 25 IV, godz.17:00, 19:30
ĝroda 26 IV, godz.17:00
Czwartek 27 IV, godz.17:00, 19:30
Piątek 28 IV, godz.17:00, 19:38
Sobota 29 IV, godz.17:00, 19:30
Niedziela 30 IV, godz.17:00, 19:30
Wtorek 2 V, godz.17:00, 19:30

Moonlight

21.00 - Pokaz fajerwerków
21.10 - Zabawa przy muzyce
22.00 - Koniec imprezy

USA, dramat, 111 minut.
ĝroda 26, IV godz.19:30

Atrakcje dla dzieci, dmuchaĔce, gastronomia, stoáy, áawy biesiadne
i wiele innych...

Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

60-lecie Koáa Polskiego Związku
Filatelistów w Ostrzeszowie
10 grudnia 2017 roku minie 60 lat od zwoáania przez
ówczesnego naczelnika poczty w Ostrzeszowie, pana
Jana WydubĊ, spotkania zaáoĪycielskiego Koáa Polskiego
Związku Filatelistów w Ostrzeszowie.
Chcąc upamiĊtniü tak waĪną dla historii koáa rocznicĊ, czáonkowie Miejskiego PZF im. Antoniego SerbeĔskiego w Ostrzeszowie na zebraniu w lutym br. podjĊli
decyzjĊ o zorganizowaniu obchodów dokáadnie w dniu
60. rocznicy spotkania zaáoĪycielskiego.
Obchody zostaną przeprowadzone w grudniu
2017 roku i obejmą:
1. Zorganizowanie spotkania rocznicowego - 10 grudnia 2017 roku w salach Muzeum Regionalnego
w Ostrzeszowie.
2. Prezentacja w muzeum osiągniĊü Koáa w formie
pokazu multimedialnego, dotyczącego najwaĪniejszych dokumentów z historii Koáa.
3. Prezentacja w muzeum najwaĪniejszych dokumentów i dat związanych z ponad 250-letnim istnieniem
poczty w Ostrzeszowie.
4. Wydanie znaczka okolicznoĞciowego spersonalizowanego oraz kopert okolicznoĞciowych.
5. Stosowanie w grudniu datownika okolicznoĞciowego
przez PocztĊ Polską w Ostrzeszowie.

Gry komputerowe - jeszcze
pasja czy juĪ uzaleĪnienie?

W Ostrzeszowie

Krzysztof Piersa byá goĞciem spotkania autorskiego z gimnazjalistami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czajkowie oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów. Autor
ksiąĪki „Komputerowy üpun” to dziennikarz, operator kamery i drona, pasjonat fantastyki,
W spotkaniu wezmą udziaá zaproszeni goĞcie, modelarstwa, ¿lmów sci-¿ i sportów sylwetkowych.
czáonkowie koáa, pocztowcy, regionaliĞci oraz ¿lateliĞci
Warto byáo posáuchaü, co ma do powiedzenia ktoĞ, kto poznaá gry komputerowe od podz OkrĊgu Kaliskiego PZF.
szewki, i jak wpáynĊáo to na jego Īycie. Jako czáowiek, który byá dwóch stronach barykady,
W planach jest wydrukowanie specjalnego wy- w swojej ksiąĪce i podczas spotkaĔ uwraĪliwia na coraz czĊĞciej wystĊpujące zjawisko uzadawnictwa okolicznoĞciowego, zawierającego najwaĪniejsze daty z historii koáa i prezentacjĊ znaczków
jubileuszowych.
Propozycja Koáa zostaáa przyjĊta przez wáadze
Zarządu OkrĊgu w Kaliszu na posiedzeniu w dniu 28
marca 2017 roku.
Obchody rocznicowe i zamierzenia wydawnicze
bĊdą moĪliwe do zrealizowania dziĊki zaangaĪowaniu
i pomocy lokalnych sponsorów, wáadz miasta i gminy
Ostrzeszów, Poczty Polskiej oraz Zarządu OkrĊgu
PZF w Kaliszu.
Osoby, które posiadają w swoich domowych archiwach pamiątki po zaáoĪycielach i dziaáaczach Koáa
PZF w Ostrzeszowie, zapraszamy w kaĪdy pierwszy
wtorek miesiąca o godzinie 17.00 do restauracji
Katrina na comiesiĊczne spotkania ¿latelistyczne.
Marek Banasiak
Katarzyna Przybysz

W Czajkowie
leĪnieĔ od komputera i gier komputerowych. Mówi, jak sprawdziü,
czy to jeszcze pasja i rozrywka, czy moĪe juĪ uzaleĪnienie. W swojej
ksiąĪce wszystko doskonale wyjaĞnia i pomaga zrozumieü, czym są
gry komputerowe i dlaczego tak bardzo wciągają.
Strony, które warto odwiedziü:
http://krzysztofpiersa.pl/
https://www.facebook.com/piersakrzysztof/

KAMPANIA 2017
TEGOROCZNY NABÓR TRWA
OD 15 MARCA DO 15 MAJA

ROLNIKU, ZàÓĩ WNIOSEK, NIE CZEKAJ!
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWABIURO POWIATOWE W OSTRZSZOWIE
BĉDZIE CZYNNE:
24 - 28 KWIETNIA, W GODZ. 7.30 - 18.00
2 MAJA - W GODZ. 7.30 - 15.30
4, 5, 8 -12, 15 MAJA - W GODZ. 7.30 - 20.00
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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.

Piáka noĪna

Aktualna tabela

IV liga wielkopolska, gr. pád.

Wyniki 21. kolejki (15.04.)
Ostrovia 1909 Ostrów - Biaáy Orzeá KoĨmin
Kania GostyĔ - PogoĔ N. Skalmierzyce
PKS Racot - Centra Ostrów
Polonia KĊpno - Obra 1912 KoĞcian
Rawia Rawag Rawicz - Wicher Dobra
Victoria WrzeĞnia - Polonia 1912 Leszno
LKS ĝlesin - Victoria Ostrzeszów
Walkower, LKS ĝlesin wycofaá siĊ z rozgrywek

1-2
1-1
2-1
0-1
1-4
4-0
0-3

Wyniki 22. kolejki
Victoria Ostrzeszów - SKP Sáupca
Obra 1912 KoĞcian - Ostrovia 1909 Ostrów
Biaáy Orzeá KoĨmin - PKS Racot
Centra Ostrów - Kania GostyĔ
PogoĔ N. Skalmierzyce - Rawia Rawag Rawicz
Polonia 1912 Leszno - Polonia KĊpno
Wicher Dobra - LKS ĝlesin

1-0
0-0
1-1
1-0
2-1
1-0
3-0

Bramka dla Victorii: àukasz KaĨmierczak (29)

Klasa okrĊgowa

A-klasa

M. DruĪyna

M. Pkt. Bz. Bs.

1.

PogoĔ Nowe Skalmierzyce

21 40

2.

Centra Ostrów

20 40

42

22

3.

Ostrovia 1909 Ostrów

21 39

50

20

4.

Obra 1912 KoĞcian

21 39

31

19

5.

Victoria Ostrzeszów

21 38

43

29

6.

Victoria WrzeĞnia

20 37

41

20

7.
8.

Polonia 1912 Leszno
Rawia Rawag Rawicz

21 36
20 31

45
43

33
39

9.

SKP Sáupca

21 29

34

27

33

15

10. Biaáy Orzeá KoĨmin

21 24

33

38

11. Polonia KĊpno

21 17

15

41

12. Wicher Dobra

22 17

24

55

13. PKS Racot

20 13

16

53

14. Kania GostyĔ

20 11

13

36

15. LKS ĝlesin

20 0

19

35

Kolejne mecze:
sobota, 29.04., godz. 17.00 - Victoria WrzeĞnia - Victoria Ostrzeszów;
Ğroda, 3.05., godz. 15.00 - Victoria Ostrzeszów - Polonia KĊpno.

Stal Pleszew - Piast Kobylin
2-1
KS Opatówek - Barycz Janków Przyg.
0-1
Bramki dla Zefki: Zbigniew Sieraczek (2), Kamil Sieraczek (16),
Dawid Ponitka (19), Mateusz Maciaszek (47), Dawid Ponitka (54),
àukasz Komar (69 karny).

ZEFKA GROMI
PRZECIWNIKÓW!

6 goli w meczu z ĩerkowem, 5 - ze Szczytem
Szczytniki

Wyniki 21. kolejki (23.04.)
Zefka Kobyla Góra - Szczyt Szczytniki
5-0
Barycz Janków Przyg. - Stal Pleszew
1-3
GKS ĩerków - KS Opatówek
1-3
Piast Kobylin - Odolanovia Odolanów
1-1
Orzeá MroczeĔ - Astra Krotoszyn
1-2
PogoĔ TrĊbaczów - LKS Goáuchów
1-4
Raszkowianka Raszków - Victoria Skarszew
0-2
Korona PogoĔ Stawiszyn - Olimpia Brzeziny
0-1
Bramki dla Zefki: Zbigniew Sieraczek (25), Dawid Ponitka (56,
61, 80), Mikoáaj Pinkiewicz (88),

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.

DruĪyna
LKS Goáuchów
Odolanovia Odolanów
Stal Pleszew

Wyniki 17. kolejki (23.04.)
LZS Czajków - LZS Olszowa
LZS Doruchów - StraĪak Sáupia
GKS GrĊbanin - Victoria Laski
LZS Trzcinica - LKS Czarnylas
Sokóá Bralin - LKS Jankowy 1968
LZS Chynowa - Wielkop. Siemianice

4-0
0-1
1-2
3-7
0-1
3-2

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DruĪyna
Wielkop. Siemianice
Victoria Laski
LKS Jankowy 1968
LKS Czarnylas
StraĪak Sáupia
LZS Czajków
LZS Doruchów
LZS Chynowa
Sokóá Bralin
GKS GrĊbanin
Pelikan Grabów
LZS Trzcinica
LZS Olszowa

M.
15
16
16
16
16
16
16
15
15
16
15
16
16

Pkt.
38
38
27
25
25
24
23
21
19
16
13
12
6

Bz.
54
50
36
31
37
39
34
35
27
24
20
36
15

Bs.
16
19
30
22
29
30
26
31
24
36
32
67
76

4.
Victoria Skarszew
21 42 51 18
5.
Astra Krotoszyn
21 38 37 29
6.
Orzeá MroczeĔ
21 36 43 33
7.
KS Opatówek
21 36 32 25
8.
Piast Kobylin
21 35 49 36
9.
Zefka Kobyla Góra
21 33 44 25
10. PogoĔ TrĊbaczów
21 26 41 40
11. Olimpia Brzeziny
21 25 32 44
12. Barycz Janków Przyg.
21 21 24 51
13. GKS ĩerków
21 19 20 46
14. Korona PogoĔ Stawiszyn
21 15 17 41
15. Raszkowianka Raszków
21 11 22 67
16. Szczyt Szczytniki
21 5
14 75
Kolejne mecze:
- sobota, 30 kwietnia, godz. 16.00 (wyjazdowy) - KS Opatówek Zefka Kobyla Góra
- Ğroda, 3 maja, godz. 16.00 - Zefka Kobyla Góra - Stal Pleszew
fot. S. Szmatuáa

M.
21
21
21

Pkt.
51
45
45

Bz.
64
46
48

Bs.
18
19
17

Tak zawodnicy Zefki cieszą siĊ po zdobyciu gola.

Wyniki 20. kolejki (15.04.)
Zefka Kobyla Góra - GKS ĩerków
Szczyt Szczytniki - Olimpia Brzeziny
Victoria Skarszew - Korona PogoĔ Stawiszyn
LKS Goáuchów - Raszkowianka Raszków
Astra Krotoszyn - PogoĔ TrĊbaczów
Odolanovia Odolanów - Orzeá MroczeĔ

6-0
1-4
0-2
2-2
3-1
2-2

Atak na bramkĊ przeciwnika.

BIEGLI
WOKÓà
JASNEJ GÓRY
W minioną sobotĊ ponad tysiąc biegaczy wystartowaáo w 9. Biegu CzĊstochowskim. Powtarzające siĊ podbiegi
i zbiegi oraz porywisty wiatr stanowiáy
dodatkowe utrudnienie dla zawodników pokonujących 10km dystans. Start
i metĊ wyznaczono na al. NMP, a trasa
wiodáa równieĪ wokóá jasnogórskiego
klasztoru.
W zawodach wystartowali takĪe
biegacze z naszego powiatu. Jako 98.
liniĊ mety minąá Wáodzimierz Juszczak,
z czasem 41,50 min. Tylko sekundĊ za
nim przybiegá, pochodzący z Bukownicy,
Waldemar Sitek, który swój wysiáek dedykowaá niedawno narodzonej córeczce Sandrze. Weteran biegów, Marian
ĝwitoĔ, tym razem na 110. miejscu,
z czasem 42,10 min.
W.J.

3. LIGA TENISA
STOàOWEGO
W OSTRZESZOWIE!
Sala OSS Piast, ul. Sportowa 10
sobota, 29.04., godz. 16.00 - UKS
Piast Ostrzeszów - Helios CzempiĔ
Serdecznie zapraszamy!
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SFB Polska Sp. z o.o | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500 Ostrzeszów
SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która
zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego. Do naszego nowego zespoáu poszukujemy:

SPECJALISTA
DS. ZAKUPÓW
Opis stanowiska:
• planowanie, organizacja i kontrola procesu zakupowego zgodnie z
przyjĊtą procedurą zakupową
• negocjacje warunków zakupu z dostawcami
• budowanie i utrzymanie dáugotrwaáych relacji handlowych z dostawcami
• wspóápraca z innymi dziaáami ¿rmy w celu rozwiązywania problemów
z dostawcami (obsáuga reklamacji, kontrola obiegu dokumentów magazynowych)
• monitorowanie i optymalizacja stanów magazynowych
• poszukiwanie nowych dostawców
Wymagania:
• znajomoĞü jĊzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umoĪliwiającym swobodną komunikacjĊ z dostawcami - warunek konieczny
• wyksztaácenie wyĪsze, mile widziane techniczne lub ekonomiczne
bardzo dobra znajomoĞü Ğrodowiska MS Of¿ce
• umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia oraz efektywnego planowania
czasu
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• umiejĊtnoĞü czytania rysunku technicznego
Mile widziane:
• doĞwiadczenie w ¿rmie produkcyjnej w dziale zakupów, logistyki,
kontroli jakoĞci.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole,
wyĞlij swoje CV i list motywacyjny na:
zakupy@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ stanowiska,
na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

OGàOSZENIE
o wyáoĪeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mikstatu dla czĊĞci terenu dziaáki o numerze ewidencyjnym 1249/3
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z póĨn.
zm.) oraz uchwaáy Rady Miejskiej w Mikstacie Nr XXXI/217/2014 z dnia
9 maja 2014 r., zawiadamiam o ponownym wyáoĪeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla czĊĞci terenu dziaáki o numerze ewidencyjnym
1249/3 wraz prognozą oddziaáywania na Ğrodowisko, w dniach od 8 maja
2017 r. do 8 czerwca 2017 r. w siedzibie UrzĊdu Miasta i Gminy Mikstat,
63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17, pokój nr 14, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjĊtymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbĊdzie siĊ w dniu 2 czerwca 2017 r. w siedzibie UrzĊdu
Miasta i Gminy Mikstat, 63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17, pokój nr 14 (I piĊtro), o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18. ust. 1. ustawy, kaĪdy, kto kwestionuje ustalenia przyjĊte
w projekcie planu miejscowego, moĪe wnieĞü uwagi.
Uwagi naleĪy skáadaü na piĞmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat,
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomoĞci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Henryk ZieliĔski

„Daszczyk” s.c. Produkcja Mebli, Myje 6, 63-500 Ostrzeszów

Poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko

LAKIERNIK

Miejsce wykonywania pracy:
Daszczyk s.c. Produkcja Mebli, Myje 6, 63-500 Ostrzeszów
Wymagania.
• ZaangaĪowanie i dobra dyscyplina pracy
• KomunikatywnoĞü i umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• Mile widziane doĞwiadczenie na podobnym stanowisku pracy
Oferujemy.
• Stabilne warunki pracy w dynamicznie rozwijającej siĊ ¿rmie
• Konkurencyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 691 861 949; 607 245 282
lub osobiĞcie w siedzibie ¿rmy Myje 6, Ostrzeszów.
Skontaktujemy siĊ z wybranymi kandydatami

KODEKS ETYKI OSTRZESZOWSKICH
URZĉDNIKÓW (UMIG) - fragmenty
DokoĔczenie ze str. 5.
„Kodeks etyki pracowników UrzĊdu
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie” oparty
jest na fundamentalnych wartoĞciach:
rzetelnoĞci, uczciwoĞci, szacunku, sprawiedliwoĞci, poszanowania godnoĞci
kaĪdego czáowieka i lojalnoĞci wobec
spoáecznoĞci lokalnej.
Kodeks wyznacza standardy postĊpowania, których powinni przestrzegaü pracownicy UMiG w Ostrzeszowie
w związku z wykonywaniem przez nich
swoich obowiązków.
Wskazane w Kodeksie zasady
i wartoĞci etyczne są stosowane przez
pracowników podczas wypeániania przez
nich codziennych obowiązków.
ZASADA PRAWORZĄDNOĝCI
1. Pracownik dziaáa zgodnie z zasadą
praworządnoĞci, stosuje procedury
wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji
wewnĊtrznych jednostki.
2. Pracownik zwraca uwagĊ na to, aby
decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadaáy podstawĊ
prawną, a ich treĞü byáa zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynnoĞci pracownik
wykorzystuje wyáącznie do celów sáuĪbowych.
ZASADA NIEDYSKRYMINOWANIA
1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy
podejmowaniu decyzji pracownik
zapewnia przestrzeganie zasady
równego traktowania. Pojedyncze
osoby znajdujące siĊ w takiej samej
sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
2. W przypadku róĪnic w traktowaniu
pracownik zapewnia, aby to nierówne
traktowanie byáo usprawiedliwione
obiektywnymi, istotnymi wáaĞciwoĞciami danej sprawy.
3. Pracownik powinien powstrzymaü
siĊ od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania
pojedynczych osób ze wzglĊdu na ich
narodowoĞü, páeü, rasĊ, kolor skóry,
pochodzenie etniczne lub spoáeczne,
cechy genetyczne, jĊzyk, religiĊ lub
wyznanie, przekonania polityczne lub
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inne przekonania, przynaleĪnoĞü do
mniejszoĞci narodowej, posiadaną
wáasnoĞü, urodzenie, inwalidztwo
lub wiek.
ZASADA SPRAWIEDLIWOĝCI
W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, Īe przyjĊte dziaáania
są wspóámierne do obranego celu.
Unika ograniczania praw obywateli lub
nakáadania na nich obciąĪeĔ, jeĪeli
ograniczenia te lub obciąĪenia byáyby
niewspóámierne do celu prowadzonych dziaáaĔ.
W toku podejmowania decyzji zwraca uwagĊ na stosowne wywaĪenie
spraw osób prywatnych i ogólnego
interesu publicznego.
ZAKAZ NADUĩYWANIA
UPRAWNIEē
Z posiadanych uprawnieĔ pracownik
moĪe korzystaü wyáącznie dla osiągniĊcia celów, dla których uprawnienia
te zostaáy mu powierzone.
Pracownik nie powinien korzystaü
z uprawnieĔ dla osiągniĊcia celów, dla
których brak jest podstawy prawnej
lub które nie mogą byü uzasadnione
interesem publicznym.
ZASADA BEZSTRONNOĝCI
I NIEZALEĩNOĝCI
Pracownik dziaáa bezstronnie i niezaleĪnie i powstrzymuje siĊ od wszelkich
arbitralnych dziaáaĔ, które mogą mieü
negatywny wpáyw na sytuacjĊ pojedynczych osób oraz od wszelkich
form faworyzowania bez wzglĊdu na
motywy takiego postĊpowania.
Na postĊpowanie pracowników nie
moĪe mieü wpáywu interes osobisty
lub rodzinny ani teĪ presja polityczna.
Pracownik nie moĪe uczestniczyü
w podejmowaniu decyzji, w której on
lub bliski czáonek jego rodziny miaáby
jakikolwiek interes ¿nansowy.
Zasady wyáączania siĊ pracownika
z postĊpowaĔ, w których zachodzi
konÀikt interesów, okreĞlają odrĊbne
przepisy wewnĊtrzne.
ZASADA OBIEKTYWIZMU
W toku podejmowania decyzji pracownik uwzglĊdnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje kaĪdemu
z nich naleĪne mu znaczenie, nie

uwzglĊdnia okolicznoĞci niezwiązanych z daną sprawą.
2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w peáni
posiadaną wiedzĊ i doĞwiadczenie.
Swoje decyzje i ustalenia opiera na
prawdzie obiektywnej.
ZASADA UCZCIWOĝCI
Pracownik dziaáa bezstronnie,
uczciwie i rozsądnie. Jest lojalny wobec
zwierzchników i organów Miasta i Gminy
Ostrzeszów, gotów do wykonywania sáuĪbowych poleceĔ w sposób gwarantujący
rzetelnoĞü i poszanowanie prawa.
ZASADA UPRZEJMOĝCI
1. W swoich kontaktach z petentami,
innymi instytucjami oraz wspóápracownikami pracownik zachowuje siĊ
wáaĞciwie i uprzejmie. Stara siĊ byü
moĪliwie jak najbardziej pomocny
i udziela odpowiedzi na skierowane do
niego pytania moĪliwie jak najbardziej
wyczerpująco i dokáadnie.
2. JeĪeli pracownik nie jest wáaĞciwy
w danej sprawie, kieruje ją do pracownika wáaĞciwego.
3. W przypadku popeánienia báĊdu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara siĊ
skorygowaü negatywne skutki popeánionego przez siebie báĊdu w jak
najwáaĞciwszy sposób.
ZASADA
WSPÓàODPOWIEDZIALNOĝCI
1. Pracownik nie boi siĊ podejmowania
decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
2. Relacje sáuĪbowe opierają siĊ na
wspóápracy, koleĪeĔstwie, wzajemnym
szacunku, pomocy oraz dzieleniu siĊ
doĞwiadczeniem i wiedzą.
3. Pracownik godnie zachowuje siĊ
w miejscu pracy i poza nim, a swoją
postawą nie powoduje obniĪenia autorytetu i wiarygodnoĞci UrzĊdu Miasta
i Gminy w Ostrzeszowie.
ODPOWIEDZIALNOĝû
1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegaü Kodeksu Etyki i kierowaü
siĊ jego zasadami.
2. Pracownik ponosi odpowiedzialnoĞü
porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad
Kodeksu etyki zgodnie z zasadami
zawartymi w Kodeksie pracy - ustawie
226.06.1974 r. ¿.t. Dz. U” z 1998 r. Nr
21, paz.94 z póĨn. zm.).

KODEKS ETYCZNY URZĉDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - fragmenty
OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BEZ WZGLĉDU NA ZAJMOWANE STANOWISKO
CZY RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY
Artykuá 1
Zasady i postanowienia ogólne
§1
Kodeks etyczny pracownika okreĞla
zasady postĊpowania pracowników zatrudnionych w UrzĊdzie Miejskim w Grudziądzu.
§2
Kodeks jest zbiorem najwaĪniejszych
wartoĞci, którymi powinni siĊ kierowaü
pracownicy UrzĊdu przy wykonywaniu
swoich obowiązków.
§3
Celem kodeksu jest sprecyzowanie
gáównych standardów codziennego zachowania siĊ pracowników w miejscu
pracy oraz zasad wáaĞciwej wspóápracy
wewnątrz i na zewnątrz UrzĊdu.
Artykuá 2
Wykonywanie obowiązków
§1
Pracownik ma obowiązek przedstawiania rzeczywistoĞci zgodnie z prawdą
niezaleĪnie od swoich przekonaĔ i poglądów politycznych.
§2
Pracownik wykonując powierzone
mu obowiązki musi podejmowaü decyzje
i inicjatywy dla dobra mieszkaĔców kierując siĊ zasadą rzetelnoĞci, sumiennoĞci
oraz kompetentnoĞci.
§3
Pracownik ma obowiązek traktowaü
jednakowo wszystkich przyjmowanych
interesantów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania.
§4
Pracownik ma bezwzglĊdny obowiązek poszanowania godnoĞci kaĪdego
interesanta, jego praw, dóbr osobistych,
a w szczególnoĞci prywatnoĞci i dobrego imienia.
§5
Pracownik, rozpatrując sprawy, musi
to robiü zgodnie z obowiązującym prawem
i bez zbĊdnej zwáoki.

§6
Pracownik ponosi odpowiedzialnoĞü
za jakoĞü wykonywanej przez siebie pracy
niezaleĪnie od rangi zajmowanego stanowiska.
§7
Pracownik powinien unikaü rzeczywistych lub potencjalnych konÀiktów interesów i dziaáaĔ wymierzonych w powagĊ
i autorytet swojego bezpoĞredniego przeáoĪonego oraz wykonywaü jego polecenia
ze szczególną starannoĞcią, dobrą wolą
i najlepszą wiedzą, o ile nie są sprzeczne
z obowiązującymi przepisami.
§8
Pracownik wykonując swoje obowiązki musi kierowaü siĊ zasadą otwartoĞci
i sprawiedliwoĞci, stosując zasadĊ oddzielania wáasnych sądów i emocji od
stanu rzeczywistego.
§9
Pracownik dba o podwyĪszanie kwali¿kacji zawodowych, tak by swym profesjonalizmem gwarantowaü wysoką jakoĞü
Ğwiadczonych usáug oraz przyczyniaü siĊ
do zadowolenia klientów UrzĊdu.
§ 10
Pracownik powinien byü ubrany stosownie do powagi i miejsca wykonywanego obowiązku.
Artykuá 4
ĝwiadomoĞü antykorupcyjna
§1
Pracownik ma obowiązek dziaáaü
w zgodzie z dobrem interesanta oraz
odmawiaü wszelkiego rodzaju dziaáaĔ
niezgodnych z prawem i uczciwoĞcią.
§2
Pracownik nie moĪe w związku
z wykonywaniem czynnoĞci sáuĪbowych
wykorzystywaü stanowiska sáuĪbowego do zaáatwiania wáasnych interesów,
prywatnych interesów osób trzecich, nie
moĪe takĪe czerpaü Īadnych korzyĞci majątkowych w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Producent mebli tapicerowanych
w Mąkoszycach
zatrudni tapicerów
oraz kierowcĊ kat. C+E
(transport miĊdzynarodowy).
Mile widziane doĞwiadczenie,
t. 603 399 806

Sprzedaē detaliczna
i hurtowa

SZPARAGA

Ostrzeszów, ul. A. Kowalskiego 21
tel. 668 403 648

§3
Pracownik powinien wybieraü rozwiązania najkorzystniejsze dla caáej
spoáecznoĞci Miasta Grudziądza, z poszanowaniem praw osób indywidualnych.
Artykuá 5
Reprezentowanie UrzĊdu
§1
Pracownik, zarówno w trakcie wykonywania czynnoĞci sáuĪbowych, jak
teĪ w Īyciu prywatnym winien mieü na
uwadze, iĪ swym postĊpowaniem wspóátworzy wizerunek UrzĊdu.
§2
Pracownik swą opiniĊ w sprawach
naleĪących do UrzĊdu wyraĪa w sposób powĞciągliwy i rozwaĪny unikając
stwierdzeĔ, które w jakikolwiek sposób
naruszaáyby powszechnie akceptowane
zasady dobrego zachowania.
§3
Pracownik w kontaktach zewnĊtrznych dba o dobre imiĊ UrzĊdu, dementując
informacje nieprawdziwe, nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych,
szkodzących opinii UrzĊdu.
Artykuá 6
Postanowienia koĔcowe
§1
Pracownicy UrzĊdu Miejskiego w Grudziądzu są zobowiązani do przestrzegania
Kodeksu Etycznego.
§2
Za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu Etycznego pracownicy ponoszą
odpowiedzialnoĞü przewidzianą prawem.

OPIEKUN/KA SENIORA.
Pracuj w Niemczech!
Nie znasz jĊzyka
niemieckiego?
Zapraszamy na kursy
od podstaw, bez Īadnych
kosztów! Po kursie
praca gwarantowana!
Umów siĊ na spotkanie
z Rekruterem.
Oddziaá Ostrów Wlkp.,
ul. Wrocáawska 25,
tel. 519 690 505, Promedica24
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MOTO
ORY PO
OĝWIĉ
ĉCONE - MOĩNA
A ĝMIGAû!

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

do Mikstatu, nie ma szalonych
motocyklistów, i za rok znowu
przyjadą tu cali i zdrowi, by
üwiczyü w sobie ducha pokory
i odpowiedzialnoĞci.
UroczystoĞü rozpoczĊáa
siĊ mszą ĞwiĊtą, a po niej nastąpiá najwaĪniejszy moment,
czyli poĞwiĊcenie maszyn i tych imponujących, piĊknych,
których blachy lĞniáy w pokazującym siĊ co jakiĞ czas
sáoĔcu, i tych niepozornych,
skromnych, które teĪ z dumą
czekaáy na krople ĞwiĊconej wody. Ksiądz proboszcz
Krzysztof Ordziniak z przyczepki piĊknego motocykla
Ten motocyklista z Ostrowa Wlkp. ma 4 lata.
„Dniepr” MD
11, za kierow23 kwietnia w Mikstacie odbynicą którego siedziaá
áo siĊ ĞwiĊcenie motorów i innych
doktor Artur WitkowjednoĞladów. ChĊtnych, jak zwykle,
ski, dokonaá przenie brakowaáo, bo przecieĪ „strzeĪoglądu jednoĞladów
nego, a tym bardziej poĞwiĊconego,
i, nie oszczĊdzając
Pan Bóg strzeĪe”. OczywiĞcie kaĪdy
kropidáa, sąĪniĞcie
ma wolną wolĊ i rozum, wiĊc to gáówje poĞwiĊciá.
nie od niego zaleĪy bezpieczeĔstwo
A potem byáa dejazdy. Zapewne wĞród osób, które
¿lada ulicami miasta
w niedzielne popoáudnie przybyáy
i motocyklowy piknik
na stadionie. Tu odbyá siĊ teĪ pokaz
ratownictwa, a takĪe kilka konkursów.
MoĪna byáo posiliü
siĊ kieábaską z grilla,
której smakowity zapach unosiá siĊ nad
stadionem.
WaĪnym momentem byáo odczytanie przez ks.
Ordziniaka „przykazaĔ policyjnych” dla
kaĪdego kierowcy.

26.04.2017

O kilka sáów na temat tego wydarzenia poprosiáem uczestnika zlotu pana Przemysáawa z Ostrzeszowa.
Tego typu zjazdy to Ğwietna
sprawa. MoĪna siĊ spotkaü, pogadaü, zintegrowaü. Dzisiaj ĞwiĊcenie jest w Mikstacie, a wczoraj
byáo w Ostrowie, w Krotoszynie,
w Skalmierzycach, wiĊc ludzie siĊ
porozjeĪdĪali po okolicy. Pogoda
teĪ jest trochĊ kapryĞna, toteĪ
uczestników jest dziĞ jakby mniej
niĪ w ubiegáym roku.
Fajnie, Īe takim zjazdom towarzyszą imprezy, konkursy, czasem
i kapela zagra. Fani motorów mogą
pooglądaü swoje maszyny wymieniü uwagi, podzieliü siĊ doĞwiadczeniami. Czasem moĪna spotkaü
czáowieka którego siĊ nie widziaáo
kilka lat i to teĪ jest piĊkne.
sm

Za chwilĊ ksiądz pokropi.
Zmotoryzowany Ostrzeszów.

Posiadanie dzieci zmienia Twoje priorytety. Martyna Wojciechowska

Córeczka paĕstwa Pauliny i Michaâa
Pilarczyków z Czajkowa, ur. 18.04.2017r.,
3340g

Lena - córeczka paĕstwa Marty
i Patryka Bartczaków z Torzeĕca,
ur. 18.04.2017r., 2910g

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

