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OSTRZESZOWSCY HARCERZE U PREZYDENTA
Jest 2 maja 2017 roku, godzina
12.36. Meldujemy siĊ w Warszawie pod
Belwederem. Po raz pierwszy w ponad
100-letniej historii ostrzeszowskiego
harcerstwa Prezydent Rzeczypospolitej
osobiĞcie wrĊcza Biaáo-Czerwoną - narodowy symbol sáuĪby - ostrzeszowskim
harcerzom spod znaku ZHR. W imieniu
caáej braci obwodu ostrzeszowskiego
odbiera go wywiadowca Kajetan Pilarek. Mocne, radosne: „dziĊkujemy!” - wydobywa siĊ z serc i gardeá 30-osobowej delegacji.
Z dumą, radoĞcią i ogromnym wzruszeniem odbieramy ten znak naszych
uczuü narodowych, który powiewaá
nad twierdzą w Tobruku, z polskim
Īoánierzem przemierzaá ĞnieĪne wertepy Narwiku, który dumnie áopotaá na
barykadach walczącej stolicy w 1920
roku. I w powstaĔczym zrywie 24 lata
póĨniej, który przy dĨwiĊkach hejnaáu
mariackiego zatknĊli polscy Īoánierze
II Korpusu gen. Wáadysáawa Andersa
na szczycie zdobytego 18 maja 1944
roku Monte Cassino.
DokoĔczenie na str. 4.

NIEPOKOJĄCE ZRZUTY NA WYSYPISKU

NAGRODY ROZLOSOWANE
„Zbieraj jajka do koszyczka. Wielkanocna zabawa
z nagrodami dla dorosáych i dla dzieci”

UWAGA - NAGRODY
MOįNA ODBIERAý OD
PIćTKU - 12 MAJA BR.
5 maja, o godz. 12.00
w redakcji „CzO” odbyáo siĊ
losowanie nagród w konkursie Zbieraj jajka do koszyczka.
W losowaniu pomagaáy
nasze najmáodsze czytelniczki - Maja i Oliwia - które
najpierw wylosowaáy kolejnoĞü jajek w koszyczku wedáug kolorów, a nastĊpnie
spoĞród kartek, na których
jajka byáy uáoĪone wedáug tej
wáaĞnie kolejnoĞci - szczĊĞliwych wygranych.
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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 0zá; 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

Jest piątek - 5 maja. Do redakcji
dzwoni poirytowany czytelnik.
- PrzyjeĪdĪajcie natychmiast na
wysypisko, zobaczycie, co tu przywoĪą.
Gáos mieszkaĔca brzmi wiarygodnie… Po chwili jesteĞmy na
miejscu. Widzimy wielki samochód
transportowy, która wjeĪdĪa w gáąb
wysypiska. Podnosi siĊ ogromna wywrotka i w zagáĊbienie wrzuca jakąĞ
substancjĊ. Spychacz natychmiast
„przykrywa” odpady. Wygląda to
niepokojąco, nawet podejrzanie…
Obserwujemy z daleka, bo nie pozwalają nam wejĞü dalej, stąd nie
moĪemy zobaczyü, co „wylaáo siĊ”
z ciĊĪarówki.
Na miejscu pojawia siĊ straĪ
miejska, poinformowana przez
obywatela o jego wątpliwoĞciach
i przypuszczeniach, lecz i ona nie
wymusza na przewoĨniku, by otworzyá naczepĊ.
DokoĔczenie na str. 11.

Dla dzieci

Dla dorosáych

KLOCKI LEGO WYLOSOWALI
Okazaáo siĊ, Īe wĞród kartek od
dzieci są tylko cztery „tra¿enia” - prawidáowa kolejnoĞü koloru jajek: czerwony,
zielony, Īóáty, niebieski, dlatego postanowiliĞmy caáą czwórkĊ nagrodziü
klockami lego. Otrzymują je:
Sandra Fabrowska z Mikstatu,
Ewelina JamroĪy z Ostrzeszowa,
Lena Bisiorek z Ostrzeszowa-Pustkowia,
Jakub Królak z Doruchowa
Informacja o nagrodach
dla dorosáych na str. 24.

ZATRUDNIĉ

TAPICERA, PRACA
W OSTRZESZOWIE,
kontakt: Kinas Meble,
ul. Norweska 74, Ostrzeszów,
tel. 603 916 779
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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

Doruchowscy radni
za wyciĊciem drzew
przy drodze 450
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Doruchów tamtejsi rajcy
podjĊli stanowisko dotyczące bezpieczeĔstwa na drodze wojewódzkiej 450, a szczególnie na odcinku
prowadzącym z Doruchowa do Grabowa nad Prosną. Radni apelują do
zarządcy drogi - Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich - o jak
najszybszą wycinkĊ rosnących na
poboczu drzew. Powodem są tragiczne wypadki, które zdarzyáy siĊ
w tym miejscu na przestrzeni ostatnich lat, a dwa z nich - w ostatnich
miesiącach. Obdarte z kory pnie
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

przypominają o tragedii, która staáa
siĊ udziaáem wielu osób.
W uzasadnieniu stanowiska podjĊtego 27 kwietnia br. na sesji Rady
Gminy czytamy m.in.:
- Biorąc pod uwagĊ czĊstotliwoĞü
zdarzeĔ drogowych, wystĊpujących
na ww. drodze zasadne jest podjĊcie
decyzji o usuniĊciu drzew porastających
pobocze oraz uzupeánienie poboczy
drogi nr 450. W przeciągu 10 lat odnotowanych zostaáo 7 wypadków, w tym 3
ze skutkiem Ğmiertelnym, oraz 24 kolizje
na terenie gminy Doruchów. UwaĪamy,
Īe wyciĊcie drzew oraz uzupeánienie

poboczy znacznie poprawi bezpieczeĔstwo w ruchu drogowym.
W związku z powyĪszym uwaĪamy
za wáaĞciwe doprowadzenie do wyciĊcia drzew oraz uzupeánienia pobocza
w paĞmie drogi nr 450 na terenie gminy Doruchów w miejscowoĞci Stara
KuĨnica(…)
Podejmując niniejsze stanowisko,
Rada Gminy w Doruchowie wyraĪa
gáĊboką troskĊ o uczestników ruchu
drogowego i apeluje do kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich o doáoĪenie
wszelkich staraĔ w celu poprawienia

STUDNIE

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

bezpieczeĔstwa na drogach wojewódzkich…

*

W sprawie wyciĊcia drzew na tym
odcinku drogi 450 apelowali juĪ w swoich interpelacjach radni powiatowi i radni
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miejscy, jednakĪe stanowisko Rady
Gminy w Doruchowie jest pierwszym
zbiorowym apelem caáej Rady przesáanym do WZDW w Poznaniu. Miejmy nadziejĊ, Īe nie pozostanie ono bez echa.
K.J.

Podziċkowanie

Ksiċdzu Marcinowi Humeniukowi, Rodzinie, Krewnym, Koleīankom, Kolegom,
Delegacjom, SĆsiadom, Znajomym oraz wszystkim, którzy zamówili msze ğw., zâoīyli
wieĕce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim poīegnaniu

ğp. Henryka Wypchâo

skâada
īona z dzieými
i rodzinami

Osobne podziċkowanie kierujemy do Pana Doktora Wojciecha Berezki
oraz personelu Oddziaâu Wewnċtrznego Szpitala w Ostrzeszowie za leczenie
i wsparcie podczas choroby mojego mċīa, naszego taty.

Znaleziono damski zegarek
W czwartek, 4 maja, w pobliĪu Domu Handlowego „ROLNIK”
w Ostrzeszowie znaleziono damski zegarek. WáaĞciciela zegarka
prosimy o odbiór w redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”.
red.

ZATRUDNIĉ

montera konstrukcji
stalowych, praca
w delegacji,
tel. 603 301 315

Agrotop Kaczmarek

Dziaáamy na rynku maszyn od 1997 roku. DziĊki szerokiej gamie maszyn
znaczących, Ğwiatowych producentów staliĞmy siĊ liderem na polskim
rynku maszyn do warzywnictwa. Aktualnie w związku z dynamicznym
rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Ostrzeszów

Rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku bĊdzie:
• Prowadzenie magazynu produkcyjnego
• Monitorowanie stanów magazynowych
• Przygotowanie, kompletacja i realizacja bieĪących zamówieĔ
• Zamawianie towarów na stany magazynowe
• BezpoĞrednia wspóápraca z dziaáem produkcji
• Przyjmowanie zwrotów i reklamacji
• Przyjmowanie i kontrola dostaw
• Przeprowadzanie inwentaryzacji/wery¿kacja poprawnoĞci stanu magazynowego
• Szeroko pojĊte prace magazynowe
Od kandydatów na w/w stanowisko oczekujemy:
• Min. 3-letniego doĞwiadczenia w pracy na ww. stanowisku
• Wyksztaácenia technicznego
• UprawnieĔ na wózek widáowy
• ZnajomoĞci Kodeksu pracy i przepisów BHP
• SumiennoĞci i dokáadnoĞci
• Proaktywnej postawy i umiejĊtnoĞci pracy w zespole
• Dobrej znajomoĞü programów MS Of¿ce
• Prawa jazdy kat.B

,

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

Oferujemy
• Zatrudnienie w ¿rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Ciekawą, peáną wyzwaĔ pracĊ w dynamicznej, rozwijającej siĊ ¿rmie.

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

Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie aplikacji na adres Agrotopparts ul. KoĞciuszki 20B; 63-500 Ostrzeszów lub przesyáanie emailem na
adres: magazynier@agrotop.com.pl, wraz z dopiskiem:
"WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

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

„Drofarm” - od 8.05 do 14.05, tel. 724-20-40
„Przyjazna” - od 15.05 do 21.05, tel. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
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Z trzema promilami
i wbrew zakazowi

NieprawidáowoĞci
podatkowe?

7 maja, póĨnym wieczorem w Kaliszkowicach Oáobockich dzielnicowi zatrzymali do kontroli samochód marki Opel
Astra. Okazaáo siĊ, Īe auto prowadziá
40-letni mieszkaniec gminy Mikstat, który,
nie doĞü, Īe miaá sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, to jeszcze byá
kompletnie pijany - blisko trzy promile.
Policjanci uniemoĪliwili mu dalszą
jazdĊ. Za záamanie prawa mĊĪczyzna
ponownie stanie przed sądem, gdzie
odpowie za dwa przestĊpstwa.

W czwartek (4.05.) w jednej z ¿rm
z branĪy drzewnej w gminie Kraszewice pojawili siĊ funkcjonariusze policji.
Nieo¿cjalnie mówi siĊ, Īe dziaáania byáy
związane z nieprawidáowoĞciami podatkowymi. Na obecnym etapie policja
i prokuratura absolutnie nie chce udzielaü
Īadnych informacji.

Kolizja na Sportowej
Do tej kolizji doszáo w piątek (5 maja),
po godzinie 10.30 w rejonie skrzyĪowania
przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie.
Ustalenia dokonane na miejscu
zdarzenia Ğwiadczą o tym, Īe 36-letnia
mieszkanka gminy Kobyla Góra, kierując
skodą felicią, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa
i uderzyáa w audi, którym kierowaá 22-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa.
Oboje kierowcy byli trzeĨwi. Mundurowi zatrzymali kobiecie uprawnienia
do kierowania. Materiaáy w sprawie zostaną skierowane do Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie.

Przekroczyá prĊdkoĞü,
nie przyjąá mandatu
5 maja, po godzinie 17:00 w MyĞlniewie, (gm. Kobyla Góra) policjanci zatrzymali volkswagena passata, którym
kierowaá 29-letni mieszkaniec gminy
Doruchów. Powodem zatrzymania byáa
nadmierna prĊdkoĞü - 124 km/h - w obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze
zatrzymali „piratowi drogowemu” uprawnienia do kierowania, ponadto do Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie zostanie
skierowany wniosek o ukaranie go. MĊĪczyzna skorzystaá ze swojego prawa
i odmówiá przyjĊcia mandatu.

GàOSUJ NA NASZEGO DZIELNICOWEGO
w etapie wojewódzkim,
który potrwa
do19 maja.
KomendĊ Powiatową Policji
w Ostrzeszowie reprezentowaá bĊdzie
dzielnicowy st.
asp. Przemysáaw Potyraáa.
ZachĊcamy
zatem do oddawania gáosów
na policjanta
powiatu ostrzeszowskiego.

Majowy weekend pod
znakiem nadmiernej
prĊdkoĞci
Komenda Powiatowa Policji
w Ostrzeszowie od 28 kwietnia do 3
maja prowadziáa dziaáania pod nazwą
„Bezpieczny Majowy Weekend 2017”.
W tym okresie na drogach powiatu pojawiáo siĊ wiĊcej patroli. Policjanci zwracali
uwagĊ zarówno na jazdĊ z nadmierną
prĊdkoĞcią, jak równieĪ na stan trzeĨwoĞci kierujących. Kontrolowali równieĪ,
czy podczas jazdy uĪywane są pasy
bezpieczeĔstwa, a dzieci przewoĪone są
w fotelikach bezpieczeĔstwa lub innych
urządzeniach przytrzymujących.
W okresie „dáugiej majówki” na drogach powiatu nie odnotowano Īadnego
wypadku, natomiast doszáo do dziesiĊciu
kolizji. Funkcjonariusze naáoĪyli áącznie 171 mandatów, z tego aĪ 102 za
przekroczenie dozwolonej prĊdkoĞci.
Skontrolowano równieĪ stan trzeĨwoĞci
225 osób spoĞród 257 legitymowanych.
Funkcjonariusze zatrzymali jedenaĞcie uprawnieĔ do kierowania pojazdami,
z czego cztery za kierowanie w stanie
nietrzeĨwoĞci i po uĪyciu alkoholu oraz
osiem za przekroczenie dozwolonej prĊdkoĞci o 51 km/h.

ZakoĔczyáo siĊ gáosowanie, które
wyáoniáo najlepszego dzielnicowego roku
na etapie powiatowym. Ostrzeszowska
Komenda Policji równieĪ ma swojego
faworyta, wspólnymi siáami i spoáeczną
„mobilizacją” moĪemy sprawiü, by to
wáaĞnie on odniósá zwyciĊstwo w tym
plebiscycie. ZachĊcamy do gáosowania na „naszego” dzielnicowego- Przemysáawa PotyraáĊ.
28 kwietnia br. zakoĔczyá siĊ powiatowy etap plebiscytu na Najlepszego
Dzielnicowego Roku „ASY BEZPIECZEēSTWA”, organizowanego przez
„Gáos Wielkopolski” przy wspóáudziale
Komendanta Wojewódzkiego Policji
oraz Wielkopolskiego Związku Policjantów. ZwyciĊzcy etapów powiatowych
powalczą o tĊ prestiĪową nagrodĊ

Auto
w páomieniach
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fot. OSP Doruchów.

Kierowaá, choü straciá
uprawnienia
6 maja, po godzinie 10.00 w Grabowie na ul. Kolejowej policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej samochód marki
Daihatsu. Kierowaá nim 42-letni mieszkaniec gminy Mikstat. Okazaáo siĊ, Īe
mĊĪczyzna nie zastosowaá siĊ do decyzji
starosty ostrzeszowskiego, dotyczącej
cofniĊcia uprawnieĔ do kierowania.
Policjanci prowadzą dalsze czynnoĞci w tej sprawie. Za to przestĊpstwo
grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoĞci.

Aby zagáosowaü, wyĞlij SMS
o treĞci: POL.436 na numer 72355
(koszt 2,46 zá z VAT). Jeden wysáany
SMS to jeden gáos w plebiscycie.
St. asp. Przemysáaw Potyraáa jest
policjantem z 15-letnim staĪem. Od
trzynastu lat peáni funkcjĊ dzielnicowego i jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych funkcjonariuszy. Zawsze
uĞmiechniĊty, pozytywnie nastawiony
do Īycia, w spoáeczeĔstwie cieszy siĊ
dobrą opinią - jest pomocny, wzbudza
zaufanie, czĊĞciej poucza niĪ karze.
Obecnie jego rewir obejmuje
miejscowoĞci: Szklarka MyĞlniewska,
Szklarka Przygodzicka, Jesiona, Kotowskie, KuĨniki, Bledzianów, Kozáy, NiedĨwiedĨ, Marydóá, Korpysy, Siedlików.

StraĪacka kolumna
4 maja, w dniu straĪaka, tradycyjnie juĪ ulicami Ostrzeszowa przejechaáa kolumna wozów straĪackich.
Na wáączonych sygnaáach jechaáy auta te starsze i te máodsze.
Organizatorem capstrzyku byá zarząd oddziaáu miejsko-gminnego OSP.

W miniony czwartek, okoáo godziny
20.00 w TorzeĔcu zapaliá siĊ samochód
osobowy áada niva, który w chwili poĪaru staá w szklarni. Na miejsce przybyáo
5 zastĊpów straĪy, w tym jednostki
ratowniczo-gaĞnicze z Ostrzeszowa
i Wieruszowa oraz OSP z Doruchowa
i Wyszanowa. Niestety, samochód spaliá
siĊ doszczĊtnie. CzĊĞciowemu spaleniu
ulegáa równieĪ szklarnia. Na szczĊĞcie
straĪacy zdąĪyli wynieĞü, znajdującą siĊ
w szklarni, butlĊ gazową, dziĊki czemu
nie doszáo do wybuchu.
Straty oszacowano na 5000 zá. Na
szczĊĞcie nikt nie zostaá poszkodowany.
Prawdopodobną przyczyną poĪaru
byáy prace spawalnicze przy karoserii samochodu.

DZIURA W DRODZE - O WàOS OD TRAGEDII
O tragicznych wypadkach, do
których w ostatnim czasie doszáo
w naszym powiecie, nie potrzeba
nikomu przypominaü. W związku
z nimi mówi siĊ teraz coraz czĊĞciej
i szerzej o koniecznoĞci wyciĊcia
drzew (piszemy o tym równieĪ na
str. 2.), które na pewno w jakimĞ
stopniu przyczyniáy siĊ do Ğmierci
kilku máodych ludzi. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe stan dróg (widocznoĞü,
nawierzchnia, wypro¿lowanie, oznakowanie) ma wpáyw na czĊstotliwoĞü
i „ciĊĪar” zdarzeĔ drogowych.

Na ten temat wypowiada siĊ
nasza czytelniczka, która staáa siĊ
o¿arą drogowego zaniedbania.
„Jestem zbulwersowana stanem
dróg w powiecie ostrzeszowskim.
Na odcinku Doruchów-Grabów
- drzewa, przez które giną ludzie.
W ostatnim czasie zginĊáo tam dwóch
19-latków. Czy ochrona Ğrodowiska jest
waĪniejsza niĪ ludzkie Īycie?
Odcinek drogi powiatowej Doruchów-KĊpno to kolejna drogowa
poraĪka. Jezdnia jest kompletnie zniszczona. Nie ma tam Īadnego znaku,

który ostrzega o záym stanie
technicznym nawierzchni.
W miniony wtorek przez
dziurĊ w jezdni mogáy zginąü
kolejne cztery osoby. Od Ğmierci dzieliáy mnie milimetry. Czy
zarządcy dróg nie mają serca?
Dziura, o której piszĊ, jest
naprawdĊ gáĊboka i duĪa.
Znajduje siĊ na prawym pasie
jezdni, jeĞli z przeciwka jedzie
samochód, nie ma moĪliwoĞci
jej ominąü! Po wjechaniu w nią
nie daáo siĊ opanowaü samochodu, co spowodowaáo poĞlizg,
uderzenie w znak,
a nastĊpnie w drzewo. Nawet najlepszy
kierowca nie potra¿áby
„uratowaü siĊ” z takiej
sytuacji. Osoby, które
przyjechaáy na miejsce
wypadku, dziwiáy siĊ,
Īe po tak mocnym
uderzeniu przeĪyli-

Ğmy. Uratowaáa nas maáa prĊdkoĞü
i opanowanie kierowcy.
Czy w naszym powiecie potrzebna jest Ğmierü kolejnej máodej osoby,
aby ktoĞ zabraá siĊ za naprawĊ dróg
i wycinkĊ drzew?
Nie potra¿Ċ znaleĨü odpowiedzi
na to pytanie. Jestem zbulwersowana
zachowaniem ludzi za to odpowiedzialnych.
Po okoáo dwóch godzinach od
wypadku, na tej drodze (dokáadnie
w miejscu zdarzenia) pojawiáy siĊ sáuĪby drogowe i zaáataáy
dziurĊ. CzyĪby chcieli
„zatrzeü Ğlady”? Kiedy zadaáam to pytanie
panu, który naprawiaá,
693 635 565; 606 718 442 usáyszaáam, Īe on nie
wie, o co chodzi i ma
to „gdzieĞ”, a polecenie, aby poprawiü
stan drogi, dostaá od
kierownika.
Twoje pųytki na balkonie
Od razu po wypadku, w dodatku w week/ tarasie odpadajČ ?
end majowy, komuĞ
RozwiČǏemy ten problem!
przypomniaáo siĊ
o naprawianiu drogi?
Przypadek? Nie sądzĊ!
Na szczĊĞcie mam
zdjĊcia, które pokazu-

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU

Skontaktuj siħ z Nami

ją stan tej drogi. Peána dokumentacja
zrobiona od razu po wypadku nie wystarczy, dlatego mam teĪ zdjĊcia (z
godziną i datą), które pokazują, jak
panowie naprawiają drogĊ, by nie byáo
„Ğladu” po dziurze.
Nie zostawiĊ tak tej sprawy! O maáy
wáos nie straciáam Īycia i nie pozwolĊ,
aby straciá je ktoĞ inny, dlatego Īe zarządcom nie chce siĊ wydaü polecenia
naprawienia drogi bądĨ wyciĊcia drzew.
Usáyszaáam, Īe „nie ma pieniĊdzy
na naprawĊ”. Wszyscy odpowiedzmy
sobie na pytanie - co jest waĪniejsze -pieniądze czy ludzkie Īycie?”.
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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.

DokoĔczenie ze str. 1.
BIAàO-CZERWONA TO DUMA,
HONOR I ZASZCZYT POLAKÓW!
W ten piĊkny majowy dzieĔ A.D.
2017, po o¿cjalnych uroczystoĞciach
spotkaliĞmy siĊ w parku belwederskim
osobiĞcie z panem Prezydentem Rze-

... nie zmogą CiĊ bombą ni záotem,
zawsze zachowasz swą cnotĊ.
Nigdy nie bĊdziesz czerwona,
nigdy nie bĊdziesz biaáa,
zawsze zostaniesz
BIAàO-CZERWONA! - dopowiedziaáa mocnym, donoĞnym i zgodnym

czypospolitej ANRZEJEM DUDĄ i jego
maáĪonką, aby gorąco podziĊkowaü za
otrzymane wyróĪnienie. Wtedy dobitnie
zabrzmiaáy, przytoczone przez nas,
sáowa poety:

chórem ostrzeszowska braü w harcerskich mundurach.
Niech te sáowa poety zaiskrzą w sercach Polaków WIARĄ, NADZIEJĄ I MIàOĝCIĄ do Ojczyzny i Stwórcy!

Po obiedzie z wielkim
wzruszeniem i zainteresowaniem przemierzaliĞmy
pokoje belwederskie, w których mieszkaá, Īyá i pracowaá
I Marszaáek RP Józef Piásudski. W kaplicy prezydenckiej odĞpiewaliĞmy modlitwĊ
harcerską, a na wojskowych
Powązkach i przy Grobie
Nieznanego ĩoánierza oddaliĞmy hoád polskim bohaterom narodowym.
Trudno ująü w sáowach,
jeszcze trudniej opisaü to, co
przeĪyliĞmy 2 maja w Warszawie. W naszych sercach
pozostanie to na zawsze!
Czuwaj!
SáuĪba Informacyjna
ZHR

Czynne od 9.00 do 19.00

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

R
O
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Y

www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00
Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

10.05.2017
17.11.2010

Za pomoc przy organizacji tej historycznej wyprawy do naszej stolicy
w DNIU FLAGI dziĊkujemy serdecznie
Panu Andrzejowi Manikowskiemu.

SZUKAM
MALARZY
DO PRACY
WE FRANCJI

tel. 606 953 975 dzwoniü po 19

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. Oddziaá
Ostrów Wlkp., ul. Wrocáawska
25, tel. 519 690 505,
Promedica24

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

10.05.2017
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PRZYTUL MNIE, PRZYTUL SIĉ

Terapeutka rodzin Virginia Satir
powiedziaáa: potrzebujemy czterech
uĞcisków dziennie, Īeby przeĪyü;
oĞmiu, Īeby dobrze funkcjonowaü;
dwunastu, Īeby siĊ rozwijaü.
A jak czĊsto Ty siĊ do kogoĞ przytulasz lub przytulasz kogoĞ?
MiĊdzynarodowy DzieĔ Przytulania
to tradycja, która zostaáa zapoczątkowana w latach 80. w Stanach Zjednoczonych przez Kevina Zaborney’a
oraz Adama Olisa. Ustanawiając i propagując taki dzieĔ, chcieli przekonaü
zdystansowanych wtedy Amerykanów, Īe publiczne okazywanie uczuü

SONDA

Waldemar Cioâek

student mechaniki i budowy
maszyn
Jestem raczej powğciĆgliwy
w okazywaniu uczuý. Nie uwaīam
jednak, īeby byâa to cecha wartoğciujĆca osobċ, jest ona indywidualna dla kaīdego czâowieka. Ludzie
okazujĆ sobie uczucia przy waīnych
okazjach, czċsto podczas spontanicznych przypâywów radoğci. Myğlċ, īe
ludzie wiċcej siċ przytulajĆ takīe przy
okazji smutnych okolicznoğci, np. po
pogrzebie, aby kogoğ wesprzeý.
Powinniğmy okazywaý uczucia
dzieciom, one potrzebujĆ jednoznacznego wyraīania emocji, trudniej im
zrozumieý kogoğ, kto swoich uczuý
nie uzewnċtrznia. Maâe dzieci okazujĆ
uczucia spontanicznie, o wiele czċğciej niī doroğli. Ja wolċ okazywaý
uczucia sâownie. Oczywiğcie staram
siċ odwzajemniaý wszelkie czuâe
gesty. Jestem zdania, īe wszystkie
uczucia trzeba zawsze okazywaý
w sposób cywilizowany, szczególnie
te negatywne.

nie jest niczym
záym, a wrĊcz
przeciwnie, pomaga w wielu sytuacjach.
I niewątpliwie
im siĊ to udaáo, bowiem dziĞ
ludzie na caáym
Ğwiecie przytulają siĊ w róĪnych
miejscach i okolicznoĞciach, bez
poczucia wstydu, robią to
z radoĞcią i entuzjazmem. To
sympatyczne
ĞwiĊto, obchodzone, aĪ trzy
razy w roku
(31 stycznia, 10
maja i 24 czerwca), cieszy siĊ
powodzeniem
nie tylko za oceanem, ale równieĪ w innych
zakątkach caáego
Ğwiata.
Udowodniono naukowo, Īe
przytulanie dziaáa
zbawiennie na ciaáo i umysá, co wynika
z ¿zjologii ludzkiego organizmu. PowinniĞmy zatem wykorzystywaü kaĪdy
moment, by obdarowaü drugą osobĊ
sympatycznym i szczerym uĞciskiem.

serotoniny, skáadników odpowiedzialnych za pozytywny nastrój.
- Wzmacnia wiĊĨ
Przytulanie powoduje wydzielanie
oksytocyny tzw. hormonu miáoĞci. Czujemy siĊ wtedy blisko drugiej osoby,
kochani i waĪni. Oddalamy natychmiast uczucie samotnoĞci, odizolowania
i záoĞci.
- ObniĪa poziom bólu
Najlepiej widaü to po naturalnym
zachowaniu dzieci, które gdy siĊ skaleczą lub uderzą, natychmiast biegną
do kogoĞ bliskiego, by je przytuliá. A i
my, doroĞli w takich momentach chĊtnie
byĞmy siĊ do kogoĞ przytulili - róbmy
tak bez wzglĊdu na wiek, to pomaga.
- ObniĪa ciĞnienie krwi i poprawia rytm pracy serca
Dotyk sprawia, Īe nasze serce
bije spokojniej, co moĪe byü korzystne
zwáaszcza dla starszych osób z wysokim ciĞnieniem krwi. Niektóre badania wskazują nawet, Īe przytulanie
przyczynia siĊ do obniĪenia ryzyka
zawaáu serca.
- àagodzi napiĊcie i relaksuje
miĊĞnie
DziĊki obejmowaniu pozbywamy
siĊ napiĊcia i bólu - wszystko za sprawą

- Rozwija mózg dzieci, wzmacnia poczucie wáasnej wartoĞci
Od czasu narodzin dotyk innych
daje nam do zrozumienia, Īe jesteĞmy kochani i wyjątkowi. W dorosáym
Īyciu powiązanie poczucia wartoĞci
z dotykiem jest wciąĪ wpisane w nasz
ukáad nerwowy. Dlatego teĪ przytulanie wywoáuje w nas uczucie miáoĞci
do samego siebie.
- ObniĪa poziom stresu
Przytulanie obniĪa poziom kortyzolu zwanego hormonem stresu.
Kiedy jesteĞmy zestresowani po nerwowym dniu w pracy, warto po przyjĞciu do domu przytuliü siĊ do kochanej
osoby; trzeba teĪ koniecznie przytulaü
dzieci, które wracają po swoim dniu
pracy ze szkoáy, równieĪ te starsze,
które bĊdą siĊ przed tym wzbraniaü,
ale tak naprawdĊ chĊtnie to zrobią.
Przytulając siĊ, rozáadowujemy stres.
Ponoü osoby, które rano przytulają siĊ
do kogoĞ bliskiego, rzadziej ulegają
wypadkom samochodowym.
- Poprawia sen
Poprzez przytulenie budujemy
(odtwarzamy, potwierdzamy) wiĊĨ
z drugim czáowiekiem, czujemy siĊ
spokojniejsi, bezpieczniejsi i zado-

Wydaje nam siċ, īe potrafimy
okazywaý uczucia. Staramy siċ czċsto przytulaý, w ten sposób wyraīamy
naszĆ miâoğý. Jesteğmy raczej wylewni,
uwaīamy, īe to bardzo dobra cecha.
W īyciu moīe byý czâowiekowi o wiele
lepiej, kiedy potraÀ uzewnċtrzniaý to,
co czuje.
Dziecku zdecydowanie powinno siċ
okazywaý uczucia. Najlepiej przytulaý
je, caâowaý, bawiý siċ z nim, poğwiċcaý czas, rozweselaý, aby siċ ğmiaâo.
Nasz synek okazuje nam wiele uczuý,
wystarczy, īe siċ do nas uğmiechnie czy
obudzi nas o szóstej rano.
O wiele âatwiej jest nam okazywaý
uczucia swoim rodzicom teraz, kiedy
jesteğmy juī starsi.
Niestety, negatywnych emocji jest
coraz wiċcej, chociaī powinno byý odwrotnie. Moīna je zauwaīyý chociaīby
u kierowców. Nie mielibyğmy problemu
z tym, by 10 maja, w Dzieĕ Przytulania
przytuliý kogoğ obcego, postaramy siċ
tak wâağnie zrobiý, a juī na pewno, jak
zawsze, przytulimy naszego synka.

- Wpáywa na rozwój ukáadu
nerwowego
Reakcja skórno-galwaniczna podczas przytulania pokazuje zmiany
w przewodnictwie skórnym, co z kolei
Ğwiadczy o bardziej zrównowaĪonym
stanie ukáadu nerwowego.
Przytulanie dziaáa jak medytacja, uspokaja, oddala záe myĞli i lĊki.
Wymiana energii pomiĊdzy ludĨmi
podczas przytulania wzbudza empatiĊ
i zrozumienie.
Tyle dobra w jednym maáym geĞcie. Przytulajmy siĊ wiĊc, ile tylko
moĪna, w kaĪdej chwili, i tej dobrej,
i tej záej, a takĪe bez powodu.
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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

(10 maja - Dzieĕ Przytulania; takīe 24 czerwca i 31 stycznia)

kosmetolog, hydraulik

- Wzmacnia odpornoĞü
Naukowcy ustalili, Īe osoby doĞwiadczające ciągáych konÀ iktów
z innymi gorzej zwalczają wirusy
przeziĊbienia i grypy, a ci, którym
uda siĊ wyciszyü stres, są czĊĞciowo
chronieni przed wpáywem stresu na
stan zdrowia.

Zapewniamy transport i montaĔ

O okazywaniu uczuý...

Iza Gruszka,
Karol Kasprzak
z synkiem Brayanem

woleni, a to sprawia, Īe áatwiej zasypiamy i lepiej Ğpimy. Trzeba wiĊc
przytulaü siĊ teĪ przed snem. Zbawienny wpáyw na spokojny sen ma
wytwarzana podczas przytulania serotonina.

ĎWIAT OGRODZEø

KORZYĝCI
Z PRZYTULANIA
- Poprawia nastrój i samopoczucie
Kiedy siĊ przytulamy, dziaáamy
pozytywnie na nasz mózg. Receptory
na ciele odczuwają dotyk jako coĞ áagodzącego i przyjemnego, a to sprzyja
wydzielaniu endor¿n i dopaminy oraz

zwiĊkszenia cyrkulacji w tkance miĊkkiej.

Jan Trċbacz
emeryt

Wedâug mnie okazywanie uczuý
nie musi polegaý wyâĆcznie na spontanicznym przytuleniu kogoğ. W mojej rodzinie, w gronie znajomych czy
przyjacióâ okazywaliğmy sobie uczucia
poprzez wzajemny szacunek.
W obecnym ğwiecie panuje niezwykle duīo agresji, brakuje szacunku, miâoğci.
Najczċğciej przytulaliğmy siċ na
przywitanie, wâağnie takie zachowania jak przytulenie na powitanie czy
pocaâowanie kobiety w rċkċ - to dobre
gesty, nie ma w tym nic niestosowanego. Bardzo miâo zostaâem powitany
przez wnuczkċ, która nie widziaâa mnie
przez dâugi czas i mocno przytuliâa na
powitanie.
Ludzie bojĆ siċ spontanicznie okazywaý uczucia wobec nieznajomych,
poniewaī nie wiedzĆ, jak dana osoba
zareaguje. Ten gest moīe zostaý ĩle
zrozumiany, ktoğ moīe nie tak odczytaý nasze intencje.
Czâowiekowi jest âatwiej, kiedy jest
wylewny, osoby, które nie potraÀĆ
okazywaý uczuý, mogĆ ĩle siċ czuý
z samym sobĆ, mogĆ nie radziý sobie
z problemami.

Maâgorzata
Kucharzak

prowadzi wâasnĆ dziaâalnoğý
Przytulaý siċ trzeba codziennie,
staram siċ to praktykowaý kaīdego
dnia - to dodaje energii! Raczej
jestem wylewna, wylewnym jest
o wiele âatwiej. Gdyby ktoğ obcy
chciaâ mnie przytuliý, to pewnie
odwzajemniâabym ten gest. Ludzie
potrzebujĆ tego i lepiej siċ wtedy
czujĆ.
Polacy raczej nie okazujĆ sobie
pozytywnych uczuý, czċğciej te
negatywne. Nie uğmiechamy siċ
do siebie, nie mówimy sobie „dzieĕ
dobry”, nie rozmawiamy ze sobĆ.
Dzieciom trzeba okazywaý
jak najwiċcej uczucia, przytuliý,
porozmawiaý, powiedzieý dobre
sâowo. W tych czasach dzieci i mâodzieī wstydzĆ siċ okazywaý ciepâe uczucia rodzicom. Myğlċ, īe to
przychodzi z wiekiem, im czâowiek
starszy, tym âatwiej wykonaý miây
gest w stosunku do rodziców, czy
powiedzieý, īe siċ ich kocha.
Bardzo lubiċ wyraīaý swoje
uczucia wâağnie przez przytulanie.

Rozm. Paulina Trzeciak
Fot. S. Szmatuâa

Beata BaczyĕskaBajor
szwaczka

Trzeba siċ przytulaý, chociaī ostatnio bardzo o to trudno. Ja jestem raczej
zamkniċta w sobie, ale bardzo lubiċ,
kiedy bliskie mi osoby okazujĆ uczucia; mam jednak pewien dystans do
nieznajomych i obcych.
Nasz naród czċğciej okazuje sobie
negatywne uczucia, jest w Polakach
duīo agresji i zawiğci. Spotyka siċ wiele negatywnych emocji w szkoâach,
w pracy. Moīe to wina wychowania?
Uczymy dzieci, īeby nikomu nie ufaây.
W takim dniu jak 10 maja moīna
siċ otworzyý, jednak myğlċ, īe ludzie
podchodzĆ do tego z rezerwĆ. OglĆdaâam kiedyğ sondċ ulicznĆ, gdzie ludzie
bardzo chċtnie siċ przytulali. Byâo to
jednak nie u nas, a za granicĆ.
Dzieciom od pierwszych dni īycia
powinno siċ okazywaý jak najwiċcej
pozytywnych emocji. SĆ one niezwykle
spragnione uczucia, przytulania i zwrócenia na nie uwagi, chociaī same sĆ
bardzo skryte w okazywaniu uczuý,
bojĆ siċ, īeby rówieğnicy nie uwaīali
ich za maminsynków.

6

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

W sprawie informacji peánomocnika starosty ds. kontaktów z mediami

„W odpowiedni sposób”
Informacją Magdaleny Kuáak, peánomocnika
starosty ds. kontaktów z mediami, z dn. 26.04.2017
r., dotyczącą mojej skargi na dziaáania zastĊpcy
kierownika Wydziaáu Budownictwa i ĝrodowiska
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, zmuszony zostaáem do ponownego zabrania gáosu. Kilka
kwestii wymaga sprecyzowania, gdyĪ w moim
odczuciu odpowiedĨ byáa wykrĊtna, udzielona
„w odpowiedni sposób”. Nie dotknĊáa sedna problemu, tylko potwierdziáa odczucie, Īe sprawa zanieczyszczeĔ nie jest traktowana rzetelnie. Wiem,
Īe peánomocnik jest przysáowiowymi kleszczami
w rĊkach pryncypaáa i pisze to, co przeáoĪony
mu kaĪe. Podejrzewam, Īe te „kleszcze” tym
wywodem miaáy mnie uszczypnąü.
1. Kwestia kontroli.
W pierwszych akapitach informacji napisano
sporo o kontrolach i informowaniu mnie o ustaleniach odrĊbnymi pismami, co w moim rozumieniu
miaáo pokazaü czytelnikom, Īe sprawą zajĊto
siĊ rzetelnie. Twierdzenie, Īe próbki pobierane
w okresie pogody bezdeszczowej po badaniu nie
wykazaáy nieprawidáowoĞci, wedáug mojej oceny
miaáo wykazaü, Īe to ja, skáadając skargi, jestem
osobą niewiarygodną. Informacja o tym, Īe oglĊdziny rowu i wylotu oczyszczonych Ğcieków byáy
wykonywane przewaĪnie na moje telefoniczne
wezwania, równieĪ sugeruje, Īe mówiáem nieprawdĊ, skoro oglĊdziny nie wykazaáy Īadnych
Ğladów nieczystoĞci.
Pani Kuáak nie dodaáa, Īe kontrole przeprowadzane byáy w dni robocze. Nie w weekendy,
kiedy najczĊĞciej nieczystoĞci tra¿ają do rowu,
a wtedy ani WIOĝ, ani Wydziaá Budownictwa
i ĝrodowiska nie pracuje, próbek nie pobiera,
i oglĊdzin nie dokonuje.
Pobieranie próbek, o których peánomocnik
wspomniaáa, przeprowadzono we czwartek. Ja
zaĞ zawiadamiaáem, Īe nieczystoĞci tra¿ają do
rowu „B” najczĊĞciej w weekendy, a zaraz po nich
wpáywa potĊĪny strumieĔ czystej wody (wáasne
ujĊcie wody), którego zadaniem jest czyszczenie
przylegáego do zakáadu odcinka rowu, rozcieĔczanie i przenoszenie zanieczyszczeĔ dalej. JeĞli
idzie o zapis, Īe kontrola WIOĝ nie wykazaáa
nieprawidáowoĞci w pobranych próbkach wody
- jak raczyáa napisaü Pani peánomocnik - powtórzyü muszĊ, Īe pobierano je w Ğrodku tygodnia
(7.07.2016 r.), gdy sobotnie zanieczyszczenia
przez piĊü dni nurtem czystej wody przeniesione
zostaáy daleko od miejsca ich zrzutu. Nigdy teĪ
nie twierdziáem, Īe nieczystoĞci wpáywają ciągle
i wyáącznie z wylotu oczyszczonych Ğcieków, wiĊc
jeĞli juĪ, Ğladów nieczystoĞci szukaü naleĪaáo nie
tylko na betonowych elementach wylotu, i nie
dopiero kilka dni po zanieczyszczeniu rowu.
Dodaü muszĊ, Īe starostwo dwukrotnie w ciągu roku zobowiązywaáo zakáad do odmulania rowu,
(9.06.2016 r.), wiĊc nie dziwota, Īe niespeána
miesiąc póĨniej podczas kontroli 7 lipca, nie stwierdzono Ğladów osadu czynnego z oczyszczalni na
dnie rowu. Bystro páynąca przez kilka dni woda
(wáasne ujĊcie), zanieczyszczenia z gliniastego
dna rowu przeniosáa dalej.
Nie twierdzĊ, Īe tak siĊ dzieje akurat w tym
przypadku, ale jeĞli komukolwiek uda siĊ wypuĞciü do rowu poprodukcyjne nieczystoĞci, które
jako wychwycone na separatorach oczyszczalni
powinny tra¿ü do kosztownej utylizacji, to nie
bĊdzie Īaáowaá wody, aby dowody dokáadnie spáukaü. W takiej sytuacji pogląd, Īe jak ktoĞ posiada
wáasną oczyszczalniĊ, to nie musi nieczystoĞci
pozbywaü siĊ nielegalnie, nie jest optymalnym.
JeĪeli do strumienia nie tra¿aáyby zbyt czĊsto
nieczystoĞci, nie byáoby potrzeby tak czĊstego nakazywania odmulania dna rowu w pobliĪu zakáadu.
2. Analiza zespoáu kontrolnego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu.
Skoro Komisja Rewizyjna szczegóáowo sprawĊ
analizowaáa, to dlaczego ani ja, ani teĪ czytelnicy
nie zostali poinformowani o jej wynikach? Wypadaáo napisaü, do jakich wniosków Komisja doszáa,
przyglądając siĊ zdjĊciom z 16 maja 2015 r., które
dostarczyáem starostwu i które teraz przekazaáem
redakcji jako dowód. (prosiábym o zamieszczenie
w tym miejscu sporych rozmiarów kolorowego
zdjĊcia podpisanego - 16 maj 2015-2) Rura, którą
wypáywaáa ta szarej barwy maĨ, znajdowaáa siĊ
tuĪ przy przepuĞcie w drodze gruntowej, który to
teren pracownicy starostwa w przeciągu ostatnich
dwóch lat lustrowali ponoü kilkukrotnie.
A moĪe Komisja Rewizyjna doszáa do podobnych wniosków jak zastĊpca kierownika Wydziaáu,
który na sesji w dniu 20 maja 2016 r. stwierdziá, Īe
na zdjĊciach zostaáa przeprowadzona „zgrabna
manipulacja”. JeĪeli dostrzeĪono manipulacjĊ, to
naleĪaáo o tym poinformowaü czytelników dowodząc, Īe postąpiáem niegodnie, a nie pisaü, Īe
Komisja sprawĊ szczegóáowo analizowaáa, nie

podając wyników tej analizy. Prezentowane zdjĊcie
nie przedstawia wylotu oczyszczonych Ğcieków
i jest dowodem na to, Īe nieczystoĞci do rowu „B”,
w miejscu poddawanego czĊstym oglĊdzinom
terenu tra¿ają równieĪ innymi kanaáami.
Raz jeszcze pytam, dlaczego czytelnicy nie
zostali poinformowani o tym, do jakich konkluzji
doszáa Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu
dostarczonych przeze mnie okoáo 40 materiaáów,
a jeĞli nie wszystkie analizowaáa - to dlaczego?
3. Czytaü ze zrozumieniem.
Fragment informacji o zdziwieniu starostwa
moją uwagą o „wydanym pozwoleniu zintegrowanym”, mnie chyba bardziej zdziwiá niĪ urzĊdników
moja skarga.
Zdziwiá, poniewaĪ ja nie twierdziáem, Īe pozwolenie juĪ zostaáo wydane, lecz wnioskowaáem,
aby przed jego wydaniem pomyĞleü o zapewnieniu
warunków zmierzających do osiągniĊcia ochrony
Ğrodowiska rozumianego jako caáoĞü. Tylko ciasny
gorset nowego pozwolenia zintegrowanego moĪe
ukróciü to, co do tej pory siĊ dziaáo. Wnioskowaáem, aby warunki zapisane w nowym pozwoleniu
przyzwalaáy na sprawdzanie w kaĪdej chwili, czy
speániane są warunki wydanego pozwolenia,
równieĪ poprzez kontrolowanie iloĞci dostaw, od
chwili dostarczenia drobiu do zakáadu, po wywóz
odpadów i gotowego produktu, i zabezpieczaáy
rów przed zanieczyszczeniem nawet podczas
awarii systemu oczyszczania Ğcieków. Takie sugestie wypáywaáy z mojej strony w sprawie nowego
pozwolenia i nie rozumiem, co w nich byáo tak
dziwnego dla starostwa.
4. Co do pozostaáych zarzutów.
Pani peánomocnik napisaáa, Īe trudno jest siĊ
ustosunkowywaü co do zarzutów dotyczących
braku dziaáaĔ niezaleĪnych instytucji dziaáających
w oparciu o literĊ prawa.
Zrozumiaáym jest, Īe jeĪeli prawo nie pozwala,
to instytucja czy pracownik starostwa sprawą siĊ
nie zajmie. Starosta na jednej z sesji zaznaczaá,
Īe moĪe zrobiü tylko to, co jest w kompetencjach
starostwa. Sáusznie, ale skoro kontrola i reagowanie na zanieczyszczenia nie leĪy w kompetencjach
starostwa a jednak otrzymuje ono informacje, Īe
do zanieczyszczeĔ dochodzi, zaĞ uprawnione
do kontroli instytucje tego nie sprawdzają, to dlaczego starosta nie skorzystaá z propozycji, którą
przedstawiá radny Hemmerling. Dlaczego o niedoskonaáoĞciach prawnych zapisów blokujących
podejmowanie kroków zabezpieczających dowody
chociaĪby przez powiatową PolicjĊ, nie chciaá
poinformowaü ministra. Gdyby tak zrobiá, ja dziĞ
stawiaábym go jako wzór, a tak to pozostaá niesmak
i w pamiĊci sáowa: -… ja nie bĊdĊ wystĊpowaá
z taką informacją do ministerstwa, pan tam ma
wiĊksze przebicie, my tutaj bĊdziemy bazowaü
na odpowiednich instytucjach ochrony Ğrodowiska, które są powoáane, aby w odpowiedni
sposób sprawĊ zbadaü....
Ciekawi mnie, od kiedy trzeba mieü jakieĞ
przebicia, aby móc sáuszne uwagi przekazaü
ministerstwu? Tym bardziej Īe proszony byá o to
starosta, czáonek ugrupowania, które miaáo byü blisko ludzkich spraw i dla którego czáowiek miaá byü
najwaĪniejszy. SáyszeliĞmy to nawet w piosence:
„Bo to nasz dom, narodu wiĊĨ
Bo dla nas czáowiek najwaĪniejszy jest
Bo to nasz dom, to Polska jest
Wybierzmy PSL”
5. Fakty
KoĔcząc informacjĊ, peánomocnik napisaáa: nie sposób 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.
Moim zdaniem jest to zwyczajne mydlenie
oczu czytelnikom i próba zdyskredytowania mojej
osoby. Tak zaangaĪowani w sprawĊ urzĊdnicy
starostwa, jak i sama Pani peánomocnik powinni
wiedzieü, Īe prokuratura, nawet wtedy gdy miaáa
stuprocentowe dowody popeánienia przestĊpstwa
- umorzyáa Ğledztwo. Dowody potwierdzające to
dostarczyáem. CzyĪby nikt siĊ z nimi nie zapoznaá?
CzyĪ postĊpowanie prokuratury samo nie
podsuwa myĞli, Īe sprawa zanieczyszczeĔ rowu
jest traktowana w tak bliski staroĞcie „odpowiedni
sposób”?
Odnosząc siĊ do faktów, wspomnieü muszą
o ostatniej notatce urzĊdowej Policji, sporządzonej z interwencji w dniu 18.02.2017 r. Napisano
w niej sporo o mnie i moim zachowaniu, natomiast
o tym, do czego zostali wezwani, mundurowi zamieĞcili tylko kilkuwyrazową informacjĊ: w chwili
interwencji woda byáa mĊtna i nie ujawniono
Īadnych widocznych zanieczyszczeĔ.

Za tak odkrywcze spostrzeĪenia, autor tej
notatki urzĊdowej powinien otrzymaü literacką
nagrodĊ Pulitzera w kategorii „SáuĪba publiczna”,
bo záoty medal tej kategorii przypisany jest do
konkretnej osoby.
JeĪeli tak brzmią notatki policjantów, to nic
dziwnego, Īe prokuratura odmawia wszczĊcia
Ğledztwa, co uwypukliáa w informacji Pani peánomocnik. W mĊtnej wodzie trudno jest dostrzec
cokolwiek, nie tylko cechy przestĊpstwa. Niestety, policjanci nie pofatygowali siĊ, aby sprawdziü,
skąd mĊtna woda w rowie siĊ bierze, bo przecieĪ
w póámroku po godzinie 16.00 w lutym, nie mogáy
zamąciü jej brodzące w strumyku dzieci. Gdyby
nawet tak byáo, naleĪaáo to sprawdziü.
MoĪe Komisja Rewizyjna sprawdzi, czy przypadkiem mĊtna woda nie jest oznaką zanieczyszczenia, bo wedáug policjantów, mĊtna woda nie
jest widocznym zanieczyszczeniem. Skoro
Policja nie ma narzĊdzi do sprawdzania skáadu

10.05.2017
17.11.2010

chemicznego wody, bo tak stwierdzili policjanci,
to naleĪaáoby dopytaü i wiedzĊ tĊ przekazaü czytelnikom, jaki przepis stróĪom prawa zabrania zabezpieczania i przekazania do zbadania
próbek mĊtnej wody jako dowodu byü moĪe
przestĊpstwa. Tym bardziej jeĪeli na miejsce zdarzenia przyjeĪdĪa siĊ dopiero po kilku godzinach
i mimo tego woda nadal jest mĊtna.
6. Puenta
W moim odczuciu informacja Pani peánomocnik
nie wyjaĞniáa niczego poza udowodnieniem, Īe
sprawa prowadzona jest w odpowiedni, nie rzetelny, tylko „w odpowiedni sposób”. W sposób, który
wedáug mnie nie prowadzi do rycháego zakoĔczenia
zanieczyszczania rowu „B” w Kaliszkowicach
Oáobockich.
Oceniając informacjĊ przekazaną czytelnikom przez peánomocnika starosty twierdzĊ, Īe
wielkiego znaczenia nabierają sáowa radnego
Jerzego Muchy, który na sesji 30 czerwca 2016
r. powiedziaá: jeĪeli wydziaá nie umiaá podoáaü
tej sprawie, to powinien przekazaü sprawĊ do
wyĪszych instancji.
Piotr Adamski

Opáaty za wodĊ i Ğcieki
w gminie Doruchów
Rada Gminy Doruchów na ostatniej sesji odbywającej siĊ 27 kwietnia uchwaliáa nowe stawki
za zaopatrzenie w wodĊ oraz za odprowadzanie Ğcieków. Uchwaáa bĊdzie obowiązywaü od 1
czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

•

•

podmioty prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą z wyáączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych - 3,27zá za m3 (+VAT)
pozostali odbiorcy - 3,03zá za m3 (+VAT)

Za wodĊ pobieraną z urządzeĔ zbiorowego zaopatrzenia:
• gospodarstwa domowe - 2,22zá za m3 (+VAT)
• podmioty prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą z wyáączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych - 2,41zá za m3 (+VAT)
• pozostali odbiorcy - 2,22zá za m3 (+VAT)

Za Ğcieki dowoĪone na oczyszczalniĊ Ğcieków:
- od gospodarstw domowych - 2,41zá za m3
(+VAT)
- od podmiotów prowadzących dziaáalnoĞü
gospodarczą z wyáączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych- 2,60zá za m3 (+VAT)
- pozostali odbiorcy - 2,41zá za m3 (+VAT)

Za Ğcieki wprowadzane do zbiorowych
urządzeĔ kanalizacyjnych:
• gospodarstwa domowe - 3,03zá za m3 (+VAT)

K.J.

10

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

10.05.2017

Tekst páatny

„ZIELONY OGRÓD” W TWOIM OGRODZIE

„ZIELONY OGRÓD” - taką nazwĊ nosi NOWO OTWARTE CENTRUM OGRODNICZE. Znajduje siĊ
ono przy drodze krajowej nr 11. Gdy
na skrzyĪowaniu z ul. LeĞną ruszamy w kierunku Ostrowa, zaraz po
lewej stronie ukaĪe siĊ nam zielona
oaza. To krzewy, drzewka, byliny
i kwiaty, które w maju zaczĊáy w tym
miejscu zieleniü siĊ i rozkwitaü.
O trwaáoĞci i jakoĞci sprzedawanych tu roĞlin zaĞwiadczają ich hodowcy, wáaĞciciele szkóáek ogrodniczych,
czĊsto z kilkudziesiĊcioletnią tradycją
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Robią to z pasją i czuáoĞcią,
co potwierdza siĊ „od pierwszego
wejrzenia”.
PoĞród setek rodzajów drzewek
i krzewów rosnących w Centrum
Ogrodniczym dominują szlachetne

odmiany drzew ozdobnych. Są to
tzw. drzewka bonsai. WáaĞnie bonsai modrzewia, Ğwierku i licznych
odmian sosny, to podstawowy asortyment „Zielonego Ogrodu”. Tworzenie miniaturowych drzewek bonsai to
chiĔski „wynalazek”, choü kojarzony
jest z Japonią. Od VIII wieku sztuka
bonsai prĊĪnie rozwijaáa siĊ w Azji, co
zaowocowaáo stworzeniem szeregu
zasad, którymi kierujemy siĊ do dziĞ,
tworząc te piĊkne drzewka. Sztuka
bonsai nie polega wyáącznie na ksztaátowaniu roĞliny, równie waĪna jest
donica, w jakiej drzewko roĞnie. JuĪ
sama nazwa (bon, czyli pojemnik i sai,
czyli roĞlina) wskazuje na nierozáączny charakter kompozycji, jaki tworzą.
Razem z innymi elementami kompozycji moĪna stworzyü urozmaicony
krajobraz. Dlatego teĪ prowadzący
„Zielony Ogród” zapraszają do wspóá-

pracy osoby zajmujące
siĊ profesjonalnie (a takĪe
amatorsko) komponowaniem ogrodów. Znajdą tu
szeroki i niezwykle róĪnorodny wybór roĞlin.
W nowo otwartym
Centrum Ogrodniczym
nie brakuje teĪ drzewek
rosnących tradycyjne.
RóĪne odmiany Ğwierków
i urokliwe klony są tego
najlepszym przykáadem.
Jest sosna zmieniająca
kolory igliwia - zimą jest
ono záote, zaĞ wiosną zielenieje. Są tu takĪe byliny
i krzewy, Īe wspomnĊ skimiĊ japoĔską, czyli krzew
wolno rosnący, naleĪący
do rodziny rutowatych, są
takĪe berberysy - krzaki Ğwietnie nadające siĊ
na Īywopáoty.
Ale w „Zielonym Ogrodzie” jest
zawsze miejsce na krzaczki z owoca-

mi jadalnymi, jak jeĪyny, maliny, poziomki… Tutaj teĪ piĊknie rozkwitają
ozdobne kwiaty i krzewy - hortensja
pnąca, azalia, magnolia, rododen-

dron… W tym miejscu juĪ pachnie
prawdziwym majem.
W nowo otwartym centrum moĪna
takĪe nabyü to, co dla roĞlin konieczne,
czyli ziemiĊ ogrodniczą, korĊ, jak teĪ
ozdobny biaáy kamieĔ.
Mimo tak róĪnorodnego asortymentu moĪe siĊ zdarzyü, Īe jakiegoĞ
drzewka, byliny czy kwiatu kupujący
na placu nie znajdzie - nie ma problemu - w krótkim czasie poszukiwana roĞlinka zostanie dostarczona,
i to do domu klienta!
Za oknem wiosna, jeĞli chcesz,
by zawitaáa takĪe do Twojego ogródka, odwiedĨ nowe Centrum Ogrodnicze. Tu znajdziesz kaĪde drzewko,
kaĪdą roĞlinĊ, a wówczas ZIELONY OGRÓD ZAKWITNIE RÓWNIEĩ
U CIEBIE.
NOWE CENTRUM OGRODNICZE ZAPRASZA!
• poniedziaáek-piątek: 8.00-20.00
• sobota: 9.00-16.00
• niedziela: 10.00-16.00

ĝwiĊto Chleba w Bierzowie

DZIELIû SIĉ RADOĝCIĄ, CHLEBEM I SERCEM
z Marszaáek, nawiązująca nie tylko nazwą do
dawnej orkiestry salezjaĔskiej. WystĊp orkiestry byá
teĪ pierwszym punktem
artystycznego programu.
Máodzi muzycy pokazali
spory kunszt, równie dobrze interpretując przeboje polskie i Ğwiatowe, jak
i utwory biesiadne.
Podczas ĝwiĊta
Chleba zawsze teĪ wystĊpuje máodzieĪ szkolna.

Od kilku lat, zawsze 1 maja, mieszkaĔcy Bierzowa organizują ĝwiĊto
Chleba - ĞwiĊto radosne, rozĞpiewane… JednakĪe zanim rozpocznie siĊ
zabawa, wszyscy spotykają siĊ przy
obelisku upamiĊtniającym Jana Pawáa
II, poĞwiĊconym 1 maja 2011 r. - dokáadnie w dniu beaty¿kacji PapieĪa-Polaka.

JuĪ po raz siódmy ks. kan. Tomasz
DereziĔski odprawiá w tym miejscu
mszĊ w intencji mieszkaĔców. Po jej
zakoĔczeniu nastąpiá przemarsz na
miejsce zabawy - na czele organizatorki
ĝwiĊta ze Stowarzyszenia KGW, niosące dorodny bochen chleba. Do marszu
przygrywaáa orkiestra „DON BOSCO”

W jej programach piosenki splataáy siĊ
z taĔcem, tworząc prezentacje peáne
radoĞci i kolorów. Nie zabrakáo przy
tym nutki patriotycznej… Na scenie
kolejno prezentowali swój talent uczniowie szkóá podstawowych z Mąkoszyc,
Parzynowa i Kobylej Góry. To wáaĞnie
dzieci z ostatniej z tych szkóá bardzo
liczną gromadą przedstawiáy „CalineczkĊ”, wywoáując duĪo uĞmiechu
wĞród publicznoĞci. Z urozmaiconym
programem artystycznym wystąpili teĪ
kobylogórscy gimnazjaliĞci z grającą na
saksofonie Natalią Zakrzewską.

ĝpiewaków i muzyków nie zabrakáo
takĪe w kolejnym wystĊpie, kiedy na
scenie pojawili siĊ „KOBYLOGÓRZANIE”. Jak na ĝwiĊto Chleba przystaáo,
rozpoczĊli pieĞnią o báogosáawionym
chlebie. Wnet jednak zmieniá siĊ styl
utworów i usáyszeliĞmy lekkie, dowcipne
i popularne piosenki biesiadne - co teĪ
miaáo swe uzasadnienie, bo od wszelkiego jadáa uginaáy siĊ stoáy. A komu
maáo byáo smakoáyków serwowanych
przez panie z KGW, mógá to i owo dokupiü na licznych stoiskach kulinarnych.
WspomnĊ tylko o jednym z nich, prowadzonym przez Koáo GospodyĔ z KuĨni-

cy MyĞlniewskiej, na którym moĪna byáo
siĊ zaopatrzyü m.in. w pyszny chlebek.
Na koniec Īartami i skoczną muzyką
bawiáy „Szczuny z SulĊcinka” - kapela
znana i lubiana. A kto jeszcze nie zmĊczyá siĊ od muzycznych wraĪeĔ, mógá
do póĨnego wieczora taĔczyü w rytm
muzyki granej przez zespóá „QUEST”.
ĝwiĊto Chleba jak trzeba! Byáa muzyka, Ğpiewy i taĔce, wyborne jedzenie
i doborowi goĞcie - od wójta i starosty
po wicemarszaáka i europosáa. Impreza widaü okrzepáa, a jej organizatorki
ze Stowarzyszenia Koáa GospodyĔ
Wiejskich w Bierzowie, z Maágorzatą
Wawrzyniak na czele, potra¿ą i ugoĞciü,
i zabawiü. NajwaĪniejsze, Īe przy tym
pamiĊtają teĪ o ludziach w potrzebie.
Razem ze spoáecznoĞcią gimnazjum
panie ze Stowarzyszenia podjĊáy inicjatywĊ zbiórki pieniĊĪnej dla Darii
- mieszkanki Bierzowa chorej na mukowiscydozĊ. Uzbierano: 2.723,51 zá i 3
eurocenty. To oznacza, Īe uczestnicy
ĝwiĊta Chleba nie tylko potra¿ą siĊ
bawiü, lecz takĪe dzieliü z potrzebującymi… jak chlebem.
K. Juszczak
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NA WZGÓRZU U ĝWIĉTEGO
WOJCIECHA

Cyrk w Ostrzeszowie

JuĪ z daleka moĪna dostrzec rojowskie
wzgórze, a na nim stojący poĞród drzew koĞcióáek. Raz w roku w tym miejscu gromadzą
siĊ wierni z caáej okolicy. To dzieĔ odpustu ku
czci ĞwiĊtego Wojciecha. W tym roku przypadá
na ostatnią niedzielĊ kwietnia. MszĊ odpustową
odprawiá ks. Przemysáaw KrzywaĔski z para¿i
Rychnów. ZwieĔczeniem uroczystoĞci byáa
procesja wokóá koĞcioáa.
Na rojowskie wzgórze warto przybywaü nie
tylko przy okazji odpustu. W kaĪdą niedzielĊ,
o godz. 9.00 odprawiana jest tu msza ĞwiĊta
i wówczas teĪ jest okazja, by pomodliü siĊ do
Ğw. Wojciecha, którego wizerunek znajduje siĊ
w górnej czĊĞci oátarza.

W ostatnią niedzielĊ kwietnia Ostrzeszów odwiedziá cyrk
Arena. Wielki namiot zlokalizowany byá na targowisku przy
ul. àąkowej.

W.J.

NIEPOKOJĄCE ZRZUTY NA WYSYPISKU
byáo skáadowane, to
odpady biologicznie
przetworzone (kod
190503). To nie są
odpady z Ostrzeszowa
ani z powiatu ostrzeszowskiego, bo tutaj
nie ma kompostowni.
One zostaáy przywiezione z naszego
zakáadu w Gotartowie (gm. Kluczbork),
czyli z tego miejsca,
gdzie „EKO-Region”
ma podpisane umowy w danym regionie.
KaĪda instalacja jest
przypisana do regionu i tego nie moĪna

DokoĔczenie ze str. 1.
- Mówią, Īe nic tu nie jest wywoĪone, Īe samochód przyjechaá po Ğmieci.
Mydlą oczy - woáa do nas poirytowany
mieszkaniec ulicy prowadzącej do wysypiska w Ostrzeszowie, który czĊsto
widzi i sáyszy przejeĪdĪające tamtĊdy
pojazdy. Czasem nawet czuje smród
fekaliów, które, wedáug niego, są
tam wwoĪone.
- To nie zdarzyáo siĊ raz czy dwa -oni tu przywoĪą te ĞwiĔstwa bardzo
czĊsto. Robią po trzy, cztery kursy
dziennie. WoĪą jakieĞ fekalia, nie wykluczam, Īe z naszej oczyszczalni.
ZauwaĪyáem teĪ, Īe przywoĪą tu worki po opakowaniach, w które pakują
odpady poubojowe. Tego nigdzie nie
chcą przyjmowaü, nawet w Ostrowie.
U nas teĪ nie przyjmowano, ale teraz
to siĊ zmieniáo. MogĊ siĊ dowiedzieü,
skąd przywoĪą to g…
- Ja pana rozumiem - mówi do
mieszkaĔca ulicy Skáadowej jeden ze
straĪników miejskich - ale nie moĪe

ominąü. Wszystko zgodnie z decyzją
wydaną przez marszaáka. Takie decyzje
są wydawane i na zbieranie, i na skáadowanie. W decyzji mamy okreĞlone
limity, których nie moĪemy przekroczyü,
bo zapáacilibyĞmy karĊ albo nawet groziáoby to zamkniĊciem instalacji. JeĞli
chodzi o kompost, jest to limit rzĊdu
250 ton miesiĊcznie. Jest przygotowane
miejsce skáadowania, tzw. kwatera, i tam
skáaduje siĊ kompost (180cm odpadów
i 30cm przysypki) i nastĊpne warstwy.
Zapytany o stan naszego skáadowiska i o to, czy moĪe ono jeszcze
przyjmowaü odpady, odpowiada:
- Teoretycznie moĪe przyjmowaü odpady, to tylko kwestia zgody
odpowiednich sáuĪb. Ale skoro spoáeczeĔstwo tego nie chce, to zapewne
takiej decyzji nie bĊdzie. Nie moĪe
byü sytuacji, aby ktoĞ coĞ nielegalnie

skáadowaá i braá z tego pieniądze, to
juĪ nie te czasy.
„Akcja” na wysypisku dobiegáa
koĔca. JeĞli wierzyü przedstawicielowi ¿rmy, nie ma powodów do obaw,
ale jak to wygląda naprawdĊ, z bliska
i czym „pachnie”, nikt postronny nie
miaá okazji stwierdziü. Bo jeĞli jest tak,
jak mówi pracownik „Eko-Regionu”,
to dlaczego tak szybko zasypano dóá
z przywiezionymi odpadami, dlaczego
nikomu, nawet straĪy miejskiej, nie pozwolono zobaczyü ani zawartoĞci, ani
nawet choüby pustej naczepy?
Skoro ta sprawa wywoáuje kontrowersje i budzi wątpliwoĞci mieszkaĔców, wáadze Ostrzeszowa, bĊdące
udziaáowcem ¿rmy, powinny zainteresowaü siĊ bliĪej tym tematem i publicznie
ustosunkowaü siĊ do problemu.
K. Juszczak

pan otwieraü czyjegoĞ samochodu bez
zgody wáaĞciciela. To nie jest tak…
W takiej sytuacji trudno stwierdziü
choüby to, czy przywoĪone tu nieczystoĞci rzeczywiĞcie Ğmierdzą tak bardzo,
jak przekonuje mieszkaniec pobliskiej
ulicy. Pracownicy zakáadu teĪ nie czuli
siĊ kompetentni, by udzielaü na ten
temat informacji, ale otrzymaliĞmy je
dziĊki obecnoĞci w zakáadzie przedstawiciela ¿rmy „EKO-Region”, który
przyjechaá tu z Beáchatowa z zupeánie innym zadaniem i - jak zastrzegá- w Īaden sposób nie jest związany
z ostrzeszowskim wysypiskiem. Okazuje
siĊ, Īe Antoni Faáek jest specjalistą do
spraw gospodarki odciekami i podgazowania skáadowisk. Na temat caáego
zajĞcia i przywoĪonych na wysypisko
odpadów mówi:
- StraĪ miejska nie ma prawa tu
niczego kontrolowaü. Poza tym dziaáamy zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez Marszaáka Województwa
Wielkopolskiego. To, co tu przed chwilą

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
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narodowym. Gdy uchwalano KonstytucjĊ 3
maja nie byáo ani tej Àagi, ani tego hymnu;
to ta Konstytucja staáa siĊ fundamentem,
Īeby zbudowaü nastĊpne symbole, które
pozwoliáy nam przetrwaü 123 lata zaborów. MoĪemy byü dumni, Īe w dziele
tworzenia, kreowania konstytucji majowej brali udziaá takĪe nasi przodkowie.

10.05.2017

o miastach, która póĨniej staáa siĊ czĊĞcią
skáadową Konstytucji majowej. A tym, który jako pierwszy upowszechniaá KonstytucjĊ w poáudniowej Wielkopolsce. byá ks.
àukasz Marszaákowski, który spoczywa na
cmentarzu Ğw. Rocha - mówiá burmistrz.
- Jestem pod wielkim wraĪeniem
dzisiejszej uroczystoĞci, zarówno piĊk-

W Mikstacie podnioĞle
i patriotycznie
Mikstaczanie w przeszáoĞci wielokrotnie dawali Ğwiadectwo swojego
patriotyzmu, dlatego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzona
jest tutaj tak uroczyĞcie. Mówili o tym
podczas majowego ĞwiĊta burmistrz
Henryk ZieliĔski, ks. kan. Krzysztof
Ordziniak oraz starosta Lech Janicki.
Od lat obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja w Mikstacie organizowane są wspólnie przez samorząd lokalny i para¿Ċ ĝwiĊtej Trójcy. W tym roku
majowe ĞwiĊto rozpoczĊáa msza ĞwiĊta
w intencji ojczyzny, odprawiona przez

proboszcza ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka
w koĞciele para¿alnym, w której uczestniczyáy poczty sztandarowe jednostek
Ochotniczej StraĪy PoĪarnej oraz I Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej. W kazaniu ks.
proboszcz mówiá o patriotyzmie Polaków,
poĞwiĊceniu dla ojczyzny, powoáywaá
siĊ na sáowa wielkich polskich poetów
i dziĊkowaá mikstaczanom, którzy z okazji
majowego ĞwiĊta zawsze wywieszają na
domach Àagi w narodowych barwach.
Po mszy uczestnicy, prowadzeni
przez orkiestrĊ mikstacką, przeszli w kolumnie marszowej na Rynek, gdzie, po

wciągniĊciu biaáo-czerwonej na maszt,
przedstawiciele samorządu lokalnego,
powiatowego oraz organizacji spoáecznych záoĪyli kwiaty pod pomnikiem Serca Jezusowego. W okolicznoĞciowym
wystąpieniu burmistrz Henryk ZieliĔski
przypomniaá wydarzenia poprzedzające
uchwalenie pierwszej europejskiej ustawy zasadniczej, w której uczestniczyli
ówczeĞni wáodarze Mikstatu.
- Spotykamy siĊ tu tradycyjnie, jak
co roku, Īeby pokazaü nasz patriotyzm,
przywiązanie do biaáo-czerwonej Àagi
i zamanifestowaü áącznoĞü z hymnem

Stąd, z domu pod numerem 9, wyjechaá
do Warszawy prezydent Mikstatu Józef
Pasikowski z pisarzem miejskim Karolem
Kloneckim, którzy uczestniczyli w manifestacji królewskich miast i w delegacji do
króla Stanisáawa Augusta Poniatowskiego, czego efektem byáo przyjĊcie ustawy

nej mszy ĞwiĊtej, która swoją formuáą
religijną i patriotyczną podkreĞliáa wagĊ
dzisiejszego ĞwiĊta, jak i apelu na Rynku
w Mikstacie - powiedziaá obecny na mikstackich obchodach ĝwiĊta Konstytucji
starosta Lech Janicki.
PK

W Grabowie skromnie,
ale uroczyĞcie
Uroczyste obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
rozpoczĊáy siĊ od záoĪenia kwiatów
pod pomnikiem PowstaĔców Wielkopolskich. O godz. 12.00 w koĞciele
para¿alnym ks. proboszcz kan. Ryszard Ryniec odprawiá uroczystą mszĊ

ĞwiĊtą w intencji Ojczyzny z udziaáem
wáadz samorządowych, mieszkaĔców,
máodzieĪy szkolnej i pocztów sztandarowych z miasta i gminy.
O oprawĊ muzyczną mszy zadbaá
zespóá Grabowski BIG BAND.
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STAēMY DO OBRONY WARTOĝCI
3 maja, w samo poáudnie,
mieszkaĔcy Ostrzeszowa od lat
spotykają siĊ przed ¿ gurą Najsáodszego Serca Maryi, by wáaĞnie
w tym miejscu, w dniu ĞwiĊta Królowej Polski, w rocznicĊ powstania
pierwszej w Europie konstytucji,
modliü siĊ do Maryi w intencji Polski i Polaków.
Tak byáo i w tym roku. Liczne poczty sztandarowe i zastĊpy
harcerskie dodawaáy splendoru
uroczystoĞciom. Tym razem przy
oátarzu w intencji wszystkich przecieĪ mieszkaĔców miasta modlili
siĊ ksiĊĪa tylko jednej para¿ i -para¿i farnej, oraz niezawodny
ks. kapelan z klasztorku na górce. Koncelebrze przewodniczyá
ks. Marcin Humeniuk - wikariusz
z fary. On takĪe wygáosiá kazanie- Īarliwe i nikomu nieschlebiające,
a jednak nagrodzone gromkimi
brawami przez uczestników uroczystoĞci.
- Polacy, obudĨcie siĊ, Maryja byáa zawsze naszą Królową! - woáaá
kaznodzieja, nawiązując do historycznych wydarzeĔ, do miejsc ĞwiĊtych po
caáym Ğwiecie rozrzuconych, Ğwiadczących o wierze naszych przodków,
która przez tysiąclecie wiodáa Polaków
ku Bogu i Maryi. Przypomniaá teĪ, Īe
ĝwiĊto 3 Maja áączy w sobie dwa wydarzenia historyczne: obwoáanie Maryi
Królową Korony Polskiej podczas Ğlubów záoĪonych we Lwowie przez Jana
Kazimierza, i uchwalenie przez Sejm
Czteroletni Konstytucji 3 maja.
- Ale zdrajcy sprzedali Rosji MatkĊ-OjczyznĊ, Polska zniknĊáa z mapy Europy…

Jednak nie przestaniemy siĊ modliü
za naszą OjczyznĊ, zawsze bĊdziemy
broniü naszych zasad i wartoĞci. I za
kaĪdym razem na káamstwo bĊdziemy
krzyczeü za Prymasem Tysiąclecia

Przyszli kolejni okrutni okupanci
i podpalili nasz ojczysty dom - kontynuowaá ks. Marcin. - Niemcy pobudowali
krematoria i zamknĊli braci naszych
w obozach koncentracyjnych, Rosjanie przygotowali dla polskich o¿cerów
Sybir, KatyĔ i strzaá w tyá gáowy. Powtórzyáa siĊ historia zdrajców z czasów zaboru - wáadzĊ przejĊli Rosjanie
przefarbowani na biaáo-czerwono.
Wojsko, policjĊ, tajne sáuĪby przejĊli
komuniĞci. Znamy Īyjących kolaborantów sowieckich. DziĞ, kiedy po latach
Polska ma byü Polską - oni siĊ burzą
i protestują. Oni dzisiaj wychodzą na
ulicĊ, bo boją siĊ, Īe pĊknie Īelbeton,
Īe w koĔcu nastanie sprawiedliwoĞü,

Īe w koĔcu záo zostanie
nazwane po imieniu,
Īe historia upomni siĊ
o swoich.(…) Historia
lubi siĊ powtarzaü -ciągle są ludzie, którzy
chcą Īyü na kolanach i na
usáugach innych, którzy
nie chcą wolnej Polski.
W granice nasze wtargnąá
wróg pamiĊci narodowej.
W dniu ĞwiĊta Królowej Polski wzywam braci Polaków - staĔmy do
obrony wartoĞci. Tysiąc
lat wzrastaliĞmy na wartoĞciach chrzeĞcijaĔskich,
z nich zrodziáa siĊ nasza
kultura i styl Īycia, który
uszanowaá ojca i matkĊ,
dziecko i starca… DziesiĊü przykazaĔ staáo na
straĪy porządku i áadu
w rządzie, gminie i rodzinie. JakĪe nam oczy
mydlono - Polacy, wniesiecie do Europy swoją
tradycjĊ, swoją kulturĊ,
historiĊ, obyczaje i wiarĊ
chrzeĞcijaĔską. A dzisiaj
to wszystko próbuje siĊ
zdeptaü, próbuje powiedzieü, Īe to my - Polacy jesteĞmy
nienormalni. Ale my siĊ krzyĪa nie wyrzekniemy, bo tylko przy krzyĪu, tylko
pod tym znakiem, czáowiek jest czáowiekiem, a Polak - Polakiem.
Nie ma dwóch prawd telewizyjnych - Telewizji Trwam i TVN-u, nie ma
dwóch prawd o maáĪeĔstwie i rodzinie,
nie ma dwóch prawd o SmoleĔsku.
Prawda jest tylko jedna, ale poglądy

mogą byü róĪne.(…) Nie moĪemy zdradziü naszej Ojczyzny za najwiĊkszą
nawet sumĊ euro, bo to juĪ wtedy nie
bĊdzie Polska, bo to juĪ wtedy nie bĊdzie nasza wolna Ojczyzna. Na zachodniej granicy stoi potĊga ekonomiczna
i ¿nansowa, ale dzieci Polaków, urodzonych z matek niemieckich, nie moĪna
uczyü jĊzyka polskiego. Na lotnisku
w SmoleĔsku leĪą szczątki polskiego
Tupolewa…

Non possumus - nie moĪemy na to
pozwoliü…
Po odĞpiewaniu pieĞni „BoĪe,
coĞ PolskĊ” i zakoĔczeniu mszy Ğw.
delegacja miasta i powiatu na czele
z komendantem policji má. insp. Andrzejem Harasiem záoĪyáa pod pomnikiem
Matki Boskiej wiązankĊ biaáo-czerwonych kwiatów.
K. Juszczak

POLECAMY

TRZY NOWE RODZAJE CHLEBA:

W Doruchowie z máodzieĪą,
straĪakami i orkiestrą
28 kwietnia z okazji ĝwiĊta Konstytucji 3 Maja
w sali GOK w Doruchowie odbyáa siĊ akademia,
przygotowana przez uczniów miejscowego gimnazjum.

Natomiast 3 maja, o godz. 11.30 odprawiona
zostaáa msza ĞwiĊta w intencji ojczyzny. Uroczystą
oprawĊ mszy zapewnili straĪacy oraz orkiestra
dĊta z Marszaáek.
www.doruchow.pl

Piekarnia Aleksandra Michal Wrzesinski

tel. 662 066 471
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T R O C H Ę

C Z A S U

D L A

D Z I E C I

„POECI DZIECIOM, DZIECI POETOM”
26 kwietnia odbyáa siĊ XX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „POECI
DZIECIOM, DZIECI POETOM”, organizowanego
przez BibliotekĊ Publiczną Miasta i Gminy
Ostrzeszów. W oddziale dzieciĊcym biblioteki, by wysáuchaü przygotowanych recytacji,

zgromadziáo siĊ ponad 60 osób. Byli to uczestnicy, ich nauczyciele, rodzice, rodzeĔstwo,
czáonkowie komisji konkursowej, pracownicy
biblioteki, a takĪe przedstawiciele wáadz samorządowych.

DzieciĊce gáosiki
Tradycją staáy siĊ Powiatowe Konkursy Piosenki Przedszkolnej. 21 kwietnia odbyá siĊ juĪ XVI taki konkurs. Do
przeglądu przystąpiáo 18 uczestników
z róĪnych placówek przedszkolnych.
Byáy to dzieci z gmin: Ostrzeszów, Mikstat, Doruchów, Grabów nad Prosną,
Kraszewice.
Komisja w skáadzie: przewodnicząca - Izabella Frankowska-Grabarczyk,
Krystyna Zając, Magdalena Soátysiak,
oceniając wystĊpy dzieci, braáa pod
uwagĊ trafnoĞü doboru repertuaru,
wyraz artystyczny, poczucie rytmu,
dykcjĊ i artykulacjĊ na miarĊ moĪliwoĞci wykonawców. Jury wyáoniáo, choü
z trudnoĞcią, laureatów XVI edycji:
I miejsce - Ignacy Gajtka z przedszkola w Kraszewicach,
II miejsce - Anna Domagalska
z Przedszkola nr 6 w Ostrzeszowie,
III miejsce - Maja HaĔdziuk z Przedszkola nr 5 w Ostrzeszowie.
WyróĪnienia: Wiktoria Wencel
z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie, Tola
Grabowska z Przedszkola w Kraszewicach oraz Daria Dembek z Przedszkola
Sióstr Salezjanek w Grabowie.

Z

N

Repertuar piosenek byá bardzo
zróĪnicowany. Uczestników dopingowaáa i nagradzaáa oklaskami widownia.

A

J

D

Swoich reprezentantów zgáosiáo 16 szkóá podstawowych z powiatu ostrzeszowskiego, áącznie
30 uczestników: 13 z klas I-II i 17 z klas III-IV.
Powoáana zostaáa jedna komisja w skáadzie: przew.
- Maria StagraczyĔska oraz Irena Rosenfeld-Gruchaáa i Anna àuszczek.

KaĪdy maáy wokalista otrzymaá maskotkĊ oraz dyplom, a laureaci i dzieci
wyróĪnione dodatkowe nagrody.
DziĊkujemy serdecznie uczestnikom, paniom przygotowującym dzieci
oraz sponsorom, dziĊki którym ten

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 19 maja br. Zadanie dla dzieci do lat 11.
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Zgodnie z regulaminem kaĪdy
uczestnik przygotowaá dwa wybrane
wiersze.
W grupie I komisja wyáoniáa nastĊpujących laureatów:
I miejsce: Hanna ĝmigielska (SP w Doruchowie),
II miejsce: Artur Pawlak (SP w Mikstacie),
III miejsce: Marcel Cempel (SP w NiedĨwiedziu),
WyróĪnienia: Natalia KĊpa (SP nr 2
w Ostrzeszowie), Wojciech BlaĨniak
(SP w Mikstacie), Lena Raszewska (SP
w NiedĨwiedziu).
W grupie II laureatami zostali:
I miejsce: Maksymilian Krawczyk (SP
w Doruchowie),
II miejsce: Maja Konarska (SP nr 3
w Ostrzeszowie),
II miejsce: Agata Andrzejewska (SP nr
1 w Ostrzeszowie),
III miejsce: Wiktoria Trzeciak (SP w Kaliszkowicach Kaliskich),
III miejsce: Oliwia Tomala (SP w Parzynowie),
WyróĪnienia: Cezary Baraniecki (SP nr 2
w Ostrzeszowie), Julia Zadka (SP w Morawinie),
Oliwia Ratajska (SP w Kaliszkowicach Kaliskich),
Iga Urbaniak (SP w Olszynie).
Laureaci otrzymali nagrody ksiąĪkowe, a pozostali
uczestnicy nagrody pocieszenia.
www.ostrzeszow.pl

festiwal mógá siĊ odbyü: Starostwu
Powiatowemu, Burmistrzowi - Mariuszowi Witkowi, OCK w Ostrzeszowie,
Przedszkolu nr 1 z grupą Īáobkową oraz
Panu Markowi Niesobskiemu.

ROZWIĄZANIE

Laureaci i wyróĪnieni bĊdą mieli moĪliwoĞü wystąpiü w przeglądzie
piosenek w Czerniakowie.
A. Pastuszek

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 16.,
nagrodĊ otrzymuje Tomasz Grzeszczak z Zalesia Górnego. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
ZS nr 2

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM
W KOBYLEJ GÓRZE

MATURY
ROZPOCZĉTE!
XV „SOBIERADZIK”
ETAP POWIATOWY
Jak co roku uczniowie Gimnazjum
im. PowstaĔców Wielkopolskich w Kobylej Górze przystąpili do wojewódzkich
konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oĞwiaty. Są
one przeprowadzane w trzech etapach:
szkolnym, rejonowym i wojewódzkim,
z których kaĪdy wymaga od uczestników
duĪej wiedzy i umiejĊtnoĞci. PoniewaĪ
zadania konkursowe juĪ na etapie szkolnym naleĪą do trudnych, udziaá w etapie
rejonowym jest znaczącym sukcesem.
W tym roku w etapie rejonowym naszą szkoáĊ uczniowie reprezentowali
w piĊciu dziedzinach: matematyka Maurycy Sosnowski, Bartosz Stodolski,
historia - Bartosz Stodolski, geogra¿a
- Bartosz Stodolski, Jakub Szczygieá, j.
niemiecki - Patricia Góra, oraz wiedza
26 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Mikstacie odbyá siĊ XV Powiatowy Konkurs Wiedzy i UmiejĊtnoĞci Szkolnych „Sobieradzik”. Po eliminacjach gminnych do
konkursu powiatowego zakwali¿kowaáy siĊ
druĪyny ze szkóá podstawowych: w Kobylej
Górze, Doruchowie, Mikstacie, Kraszewicach, Olszynie, Grabowie n. Prosną.
Otwarcia dokonaáa dyrektor szkoáy
p. Barbara Ilska, Īycząc dzieciom sukcesów
podczas rywalizacji. W czasie poszczególnych konkurencji áączących edukacjĊ
z zabawą, uczniowie musieli wykazaü siĊ
ogólną wiedzą matematyczną, przyrodniczą, polonistyczną, kreatywnoĞcią plastyczną, a takĪe sprawnoĞcią ¿zyczną.
Bardzo ciekawą okazaáa siĊ konkurencja,
w której zawodnicy promowali swoją Maáą
OjczyznĊ. Máodzi aktorzy Ğwietnie odnaleĨli
siĊ w Ğwiecie teatru, polecając niepowtarzalne, warte odwiedzenia zakątki. Poziom wiedzy i umiejĊtnoĞci byá bardzo
wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy spisali siĊ Ğwietnie,
a przede wszystkim wspaniale siĊ bawili.
Dla obradującego nad ostatecznym werdyktem jury,
decyzja nie byáa áatwa - tak naprawdĊ wszystkie grupy
„spisaáy siĊ na medal”. Jednak najwiĊcej punktów zdobyáa
i tym samym zajĊáa I miejsce druĪyna ze Szkoáy Podstawowej w Kraszewicach, opiekun - pani E. Wyrembelska,
II miejsce - druĪyna ze SP w Doruchowie, opiekun - pani

o spoáeczeĔstwie - Bartosz Stodolski,
Jakub Szczygieá.
Walczyli oni o miejsca w ostatnim
etapie i troje z nich znalazáo siĊ w zaszczytnym gronie laureatów: Patricia
Góra z j. niemieckiego, Jakub Szczygieá
i Bartosz Stodolski z geogra¿i.
Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe Bartosz powtórzyá swój zeszáoroczny sukces. Uzyskując tytuá laureata, uczniowie
zostali zwolnieni z czĊĞci egzaminu gimnazjalnego.
11 kwietnia odbyáa siĊ uroczystoĞü
wrĊczenia laureatom przez Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty zaĞwiadczeĔ
i nagród. Nie zabrakáo na niej uczniów
kobylogórskiego gimnazjum.
www.kobyla-gora.pl

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
NR 2 ZAPRASZAJĄ
Uczniowie Gimnazjum nr 2
im. Karola Wojtyáy w Ostrzeszowie
zajĊli II miejsce w 1. etapie ogólnopolskiego konkursu „Postaw na
SáoĔce”. Grupa „Sáoneczna Baszta”
rozwiązywaáa zadania i pisaáa referaty na temat fotowoltaiki, energii

sáonecznej oraz odnawialnych Ĩródeá
energii.
Uczestnicy projektu serdecznie
zapraszają wszystkich chĊtnych na
tematyczne spotkanie, które odbĊdzie
siĊ 20 maja, o godz. 10.00 w auli Szkoáy
Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej nr 3 w Ostrzeszowie.

I. Gąsiorek i III miejsce druĪyna ze SP w Grabowie,
opiekun - pani K. Janik-LesiĔska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Organizatorki konkursu: T. Torba i M. Szczepaniak,
serdecznie dziĊkują sponsorom: Starostwu Powiatowemu,
Burmistrzowi MiG Mikstat, Panu J. Stasierskiemu z NadleĞnictwa Antonin, Radzie Rodziców przy SP w Mikstacie
za pomoc w organizacji konkursu.
T. Torba

FANTASTYCZNY PROJEKT DAWIDA PODJUKA, UCZNIA ZS NR 2
7 kwietnia Dawid Podjuk, uczeĔ klasy
IIIa LO, znalazá siĊ w doborowym towarzystwie 36 uczestników Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory we Wrocáawiu.
Na festiwal zostaáo nadesáanych 200 prac
uczniów szkóá Ğrednich i gimnazjów, spoĞród
których wybrano 36 najlepszych projektów
naukowych, realizowanych samodzielnie
przez máodych naukowców. Dawid pracuje nad projektem: „Przydomowy system
przetwarzania odpadków organicznych”.
Projekt opiera siĊ na idei przydomowego
póáautomatycznego centrum przetwarza-

nia odpadów organicznych, dziĊki któremu
pozyskaü moĪna gaz do zasilania instalacji gazowej oraz bogatej w sole mineralne
i związki organiczne masy nadającej siĊ na
nawóz dla roĞlin uprawnych, NowatorskoĞü
metody polega takĪe na tym, Īe zarówno
powstający metan, jak i dwutlenek wĊgla
nie są uwalniane do atmosfery.
Dla Dawida takie konkursy to nie nowoĞü, jednakĪe podczas tego konkursu
musiaá siĊ poddaü ocenie aĪ oĞmiu niezaleĪnych jurorów, na co dzieĔ pracowników
naukowych wrocáawskich uczelni. Okazaáo

siĊ, Īe pomysá Dawida, sposób jego prezentacji oraz realna moĪliwoĞü zastosowania
w codziennym Īyciu przekonaá jurorów - uczeĔ ZS nr 2 znalazá siĊ w elitarnej grupie 6 uczniów, których projekty uznano za
najlepsze. Caáa szóstka dostaáa przepustkĊ
do ¿naáu ogólnopolskiego, który odbĊdzie
siĊ w paĨdziernika 2017 w Gdyni.
TĊ naukową i zarazem technologiczną
imprezĊ zorganizowaá Wrocáawski Park Technologiczny. Opiekunem naukowym Dawida
jest pani Sylwia Reng - nauczyciel chemii.
Gratulujemy!
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

SĆ westchnienia,
westchnienia uczucia, myğli ğwiċte i tkliwe, sâowa i czyny szalone,
pieszczoty niewykon
niewykonane, pomysây na wpóâ pomyğlane, które wiecznie czekajĆ
nad jakimğ brzegiem, czy i na nie przyjdzie kiedyğ pora. Ale nikt nie
próbuje wykrzyczeý siċ, wypâakaý, wygadaý, zapomina o tym swoim ğwiecie,
ogranicza jego rozrost, skazuje go wreszcie na umarcie. Karol Irzykowski

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

ĩycie nie skáada siĊ tylko z imprezowania i robienia tego, co siĊ lubi. Musisz
zacząü siĊ mobilizowaü i wyznaczaü
sobie jakieĞ cele, które bĊdziesz po
kolei osiągaá. Czas dorosnąü i przestaü
mieü pretensjĊ, Īe siĊ czáowiek urodziá.
Nie moĪesz byü ciągle rozkapryszonym
dzieciakiem i egocentrykiem, daj teĪ
innym coĞ z siebie. Przynajmniej staraj
siĊ pracowaü nad sobą. MiáoĞü - to nie
jest áadna laleczka. Finanse - przypáywy
i dopáywy.

Postaraj siĊ w tym tygodniu jak najlepiej
gospodarowaü swoim czasem i siáami,
bo przed Tobą trudne zadania, które,
byü moĪe, bĊdą miaáy wpáyw na Twoją
najbliĪszą przyszáoĞü. Nie zaniedbuj
niczego i przygotuj siĊ na wszelkie
moĪliwe sytuacje. PodchodĨ do swoich decyzji z rozsądkiem i pokorą, nie
popadaj w stan euforyczny, byĞ nie
czuá siĊ zawiedziony. MiáoĞü - moĪe
juĪ wkrótce zacznie siĊ uĞmiechaü.
Finanse - są w Twoich rĊkach.

BYK

RAK

21 kwietnia - 20 maja

22 czerwca - 22 lipca

Na pewno znajdziesz powód do gáĊbszej reÀeksji. MoĪe w związku z tym
zaczniesz inaczej podchodziü do rzeczy waĪnych i tych bez znaczenia.
Trzeba umieü zachowaü umiar nawet
w sprawach najwaĪniejszych, a czasami
czerpaü radoĞü z rzeczy pozornie maáo
waĪnych. Kilka dni bĊdzie naprawdĊ
przyjemnych, zwáaszcza te, związane
z osobistymi uroczystoĞciami. MiáoĞü
- jest piĊkna w kaĪdym wieku. Finanse- trochĊ ekstra wydatków.

To bĊdzie raczej pomyĞlny tydzieĔ.
Choü mogą teĪ zdarzyü siĊ chwilowe
zaáamania nastroju. Nie pozwól, by
miaáy one wpáyw na Twój stan ducha.
Staraj siĊ wtedy myĞleü lub robiü coĞ
przyjemnego i nie traü czasu na analizowanie. Wtedy Ğwiat znów uĞmiechnie
siĊ do Ciebie. I pamiĊtaj, Īe praca to
miejsce, gdzie siĊ pracuje, wykonuje
okreĞlone zadania i zarabia pieniądze. Nie traktuj jej jak odskoczniĊ od
domowych obowiązków. MiáoĞü - ma-

jowo, ale cháodno. Finanse - szef siĊ
zdenerwowaá?

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Zawsze, jeĞli uwaĪasz, Īe masz racjĊ, walczysz o nią do skutku. Pora
jednak trochĊ zmieniü taktykĊ i nieco
záagodnieü. MoĪe po prostu spróbuj siĊ
nieco wyciszyü i uspokoiü wewnĊtrznie.
Nie walcz tak ciągle ze wszystkimi, bo
moĪe siĊ okazaü, Īe nie ma juĪ z kim
walczyü. Przytul siĊ i niech ktoĞ CiĊ
przytuli. JeĞli uda Ci siĊ tego dokonaü,
rezultat zadziwi nie tylko otoczenie, ale
nawet Ciebie samego. MiáoĞü - spokój
i jeszcze raz spokój. Finanse - moĪe
bĊdzie lepiej.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
W Īyciu czĊsto tak bywa, Īe trzeba iĞü
pod prąd. Tak teĪ jest teraz z Tobą. Nie
demonstruj swojej niezaleĪnoĞci, ale po
prostu cierpliwie czekaj, co z Twojej postawy „przeciw” wyniknie. W sprawach
sercowych natomiast staraj siĊ bardziej
otworzyü. MoĪesz czasem sama wyjĞü
z inicjatywą. Spróbuj, to naprawdĊ dziaáa. Poza tym przydaáby Ci siĊ urlop.
MiáoĞü - dystans, ale nie do przesady.
Finanse - maáe dáugi, maáy káopot, ale
wiĊksze to juĪ niebezpieczeĔstwo.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Nie przejmuj siĊ plotkami. Od tego na
pewno nie bĊdzie Ci lĪej, a tylko siĊ
niepotrzebnie zestresujesz. Powiedz
w koĔcu wprost nachalnej znajomej,
Īe tak z nią rozmawiaü nie chcesz i nie
bĊdziesz. JeĞli tego nie zrozumie, to

skoĔcz po prostu tĊ znajomoĞü. Nic
na siáĊ. ChroĔ swoje zdrowie, równieĪ
to psychiczne. W trudnych chwilach
przytul siĊ do kogoĞ bliskiego. MiáoĞü
- a moĪe caákiem báĊdna wizja? Finanse - nie wszystko záoto, co siĊ Ğwieci.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
a
Udaáo Ci siĊ zrealizowaü fajny projekt,
ale nie siadaj na laurach. Postaraj siĊ
byü jeszcze bardziej kreatywny i to Ty
wychodĨ pierwszy z róĪnymi ciekawymi
propozycjami, wtedy na pewno Twoje
akcje jeszcze wzrosną. A w Īyciu osobistym bądĨ ciepáy, ale walcz o swoje.
I duĪo, duĪo rozmawiaj szczerze i „od
serca”. MiáoĞü - kompromis, ustĊpstwo
to teĪ sztuka. Finanse - maáy kryzys,
ale z róĪowym horyzontem.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Twoje káopoty powoli zaczynają ustĊpowaü, a i pozostaáe waĪne sprawy
jakoĞ siĊ normują. Staraj siĊ wygospodarowaü wiĊcej czasu dla siebie i to
nie tylko na jeden wieczorny spacer.
Zrelaksuj siĊ, odprĊĪ. JeĞli nie lubisz
medytowaü, wystarczy, Īe od czasu
do czasu po prostu chwilkĊ posiedzisz
z zamkniĊtymi oczami w zupeánej ciszy.
MiáoĞü - zawsze jest czas na bliskoĞü.
Finanse - rezerwy trochĊ nadszarpniĊte.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Tyle waĪnych spraw i Ty jeden. Wydaje
Ci siĊ, Īe nikt nie zrobi czegoĞ tak dobrze jak Ty, a to lekka przesada - nie
ma ludzi niezastąpionych. Przyjmij tĊ

zasadĊ jako motto na najbliĪsze dni i daj
szansĊ innym. Wtedy znajdziesz czas
i na ciągle odkáadaną wycieczkĊ, i na
dobry ¿lm, i na ksiąĪkĊ. i na rozmowĊ
o uczuciach. MiáoĞü - a nie wmawiasz
Ty sobie czegoĞ? Finanse - wydawaj
mniej na innych, a wiĊcej na siebie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Zapowiada siĊ raczej dobry tydzieĔ. PowinieneĞ doceniü uroki majowej wiosny
i piĊkno bliskich Ci ludzi i to nie tylko to
zewnĊtrzne piĊkno. W sobie zaĞ musisz
poprawiü to, co od jakiegoĞ czasu CiĊ
denerwuje. W pracy teĪ raczej dobra
atmosfera, no moĪe z maáymi spiĊciami.
Ale wtedy panuj nad sobą i nie grzmij,
tylko policz do dziesiĊciu. MiáoĞü - czy
sáowiki spaü nie dają? Finanse - jaĞniejsza strona.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Ostatnio nic nie wskazuje na to, byĞ
byá czáowiekiem czuáym i delikatnym,
Do wszystkich masz pretensje i ciągle
jesteĞ niezadowolony. Musisz to zmieniü. Spróbuj spokojnie reagowaü nawet
na niepomyĞlne wiadomoĞci. Staraj siĊ
byü uĞmiechniĊty i sympatyczny. Nie
pozwól, aby Twoją wewnĊtrzną radoĞü
táamsiáy drobne niepowodzenia. ĩycie
jest przecieĪ piĊkne. MiáoĞü - czy ta pani
tego pana chce? Finanse - dziurawe
kieszenie?
Niech nas īycie przytula,
niech nas bliscy przytulajĆ,
my teī bĆdĩmy gotowi przytuliý,
wysâuchaý, pocieszyý…
Nie wstydĩmy siċ uczuý!
Wasza wróīka

NOWY WÓZ DLA STRAĩAKÓW Z CZAJKOWA

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

tel. 603 857 030

1 maja, wraz z obchodami Gminnego Dnia StraĪaka, odbyáa siĊ uroczystoĞü poĞwiĊcenia i przekazania
nowego wozu straĪackiego.
Obchody rozpoczĊáy siĊ mszą ĞwiĊtą, odprawioną przez proboszcza para¿i
ks. Andrzeja Chrobaka oraz kapelana
straĪaków ks. Mirosáawa Jankowskiego.
PóĨniej nastąpiá przemarsz pododdziaáów i pocztów sztandarowych, a caáoĞü
uĞwietniaáa Gminna Orkiestra DĊta przy
OSP w Czajkowie.
Na placu przy garaĪu OSP dokonano poĞwiĊcenia i przekazania
nowego samochodu bojowego dla

OSP Czajków. Wóz
zostaá pozyskany
ze Ğrodków WRPO
na lata 2014-2020,
w ramach projektu
pn. „Zakup sprzĊtu
specjalistycznego
do zapobiegania,
likwidacji skutków
klĊsk Īywioáowych i awarii Ğrodowiskowych dla jednostek OSP regionu
Kalisko-KoniĔskiego”, realizowanego
w partnerstwie gmin: Ceków-Kolonia, Szczytni-

ki, Rychtal, Grzymiszew, Golina
i Czajków.
Obecni na uroczystoĞci goĞcie ciepáo wypowiadali siĊ o straĪakach i ich

dziaáaniach na terenie gminy, równoczeĞnie Īycząc im, aby nowo poĞwiĊcony
wóz sáuĪyá jak najlepiej.
Paulina Trzeciak

Kącik gadĪeciarza

MAGICZNY UCZUCIOWY KUBECZEK
W KSZTAàCIE SERCA
PoniewaĪ 10 maja (równieĪ 24 czerwca i 31 stycznia) przypada ĝwiatowy DzieĔ
Przytulania, a nasza sonda uliczna dotyczy
tego tematu, to i gadĪeciarz coĞ o uczuciach
napisaü powinien. Niestety, w jego domowych
zbiorach nie ma gadĪetu „uczuciowego”, wiĊc
przeszukaá kilka stron internetowych i tra¿á na
reklamĊ niezwykáego kubka w ksztaácie serca.
Magiczny kubek ceramiczny zmieni
swój wygląd i przekaĪe „gorącą” informacjĊ obdarowanej osobie, gdy tylko zalejesz
go wrzątkiem!
• Specjalna farba zmienia siĊ pod wpáywem ciepáa, ukazując napis: Wiesz co,
kocham CiĊ.
• Po wystygniĊciu lub zalaniu zimną wodą
kubek wraca do stanu początkowego.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Biblioteka?
OczywiĞcie! ĝwiĊtuj z nami!
Zapraszamy do zapoznania siĊ z harmonogramem wydarzeĔ edukacyjno-kulturalnych podejmowanych przez biblioteki publiczne w powiecie ostrzeszowskim w ramach XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK.
9 MAJA
- „Nie do wiary! W bibliotece kryją siĊ
czary!” - spektakl dla dzieci - grupy
zorganizowane (BP MiG Grabów
nad Prosną)
- godz. 17.00 - „Syberia wzdáuĪ
i wszerz” - spotkanie autorskie z Romualdem Koperskim, podróĪnikiem,
pianistą, fotografem, pilotem (BP MiG
Grabów nad Prosną)
- Przedstawienie teatralne dla najmáodszych, promujące czytelnictwo
(GBP w Czajkowie)
- godz. 18.00 - spotkanie autorskie
z Krzesimirem DĊbskim (muzykiem,
kompozytorem, autorem ksiąĪki) (BP
MiG Ostrzeszów)
- godz. 18.00 - wrĊczenie certy¿katów
Najbardziej Zaczytanego Ostrzeszowianina (BP MiG Ostrzeszów)
10 MAJA
- godz. 9.00 i 10.30 - „W Ğwiat ksiąĪek
z Maszą i NiedĨwiedziem” - spotkanie
czytelnicze z przedszkolakami (BP
MiG Grabów nad Prosną)
- godz. 16.00 - „Ogród bez tajemnic”
- spotkanie z Aleksandrą Zmudą (BP
MiG Grabów nad Prosną)
11 MAJA
- godz. 10.30 - „Spoáeczny savoir vivre, czyli jak nie nadepnąü Ğwiatu na
odcisk” - warsztaty dla máodzieĪy (BP
MiG Grabów nad Prosną)
- godz. 12.00 - ChcĊ byü kimĞ!, czyli
jak osiągaü cele w czasach, kiedy
wszyscy mają „wywalone” - warsztaty dla máodzieĪy (BP MiG Grabów
nad Prosną)
- „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - wycieczka do Ostrzeszowa
dla czytelników zorganizowana we
wspóápracy z czáonkami Koáa Eme-

rytów i Rencistów w Doruchowie (BP
Gminy Doruchów)
- Wyjazd do Filii Bibliotecznej
w Szklarce Przygodzickiej (BP
MiG Ostrzeszów)
12 MAJA
- godz. 9.00 i 10.30 - „W Ğwiat ksiąĪek
z Maszą i NiedĨwiedziem” - spotkanie
czytelnicze z przedszkolakami (BP
MiG Grabów nad Prosną)
13 MAJA
- godz. 11.00 - „KsiąĪka peána niespodzianek” - zajĊcia artystyczne dla
dzieci (BP MiG Grabów nad Prosną)
Pozostaáe dziaáania:
- zespoáowy turniej wiedzy o Īyciu
i dziaáalnoĞci Józefa Piásudskiego
i Tadeusza KoĞciuszki, konkurs plastyczny do wiersza o rzece WiĞle,
konkurs plastyczny na exlibris biblioteki, „Mikstat. OpowieĞü o mieĞcie biaáej
lilii i ĞwiĊtego Rocha” - spotkanie dla
uczniów szkóá podstawowych z autorem ksiąĪki Jerzym Aleksandrem
Splittem, lekcje biblioteczne (BP
MiG Mikstat);
- „Wokóá legendy o WiĞle” - zajĊcia
edukacyjne (BP Gminy Doruchów);
- Spotkanie z ElĪbietą Bednarczyk polską pisarką, tancerką mieszkającą
w Australii, spotkania z przedszkolakami, akcja Bookcrossing, gadĪety
i sáodkie co nieco z logo Biblioteki dla
odwiedzających (GBP w Czajkowie);
- amnestia biblioteczna, „Bookcaffe”, bezpáatny dostĊp do kawiarenki
internetowej, ‚
„Kot w Butach” - przedstawienie teatralne dla najmáodszych w wykonaniu
bibliotekarek, wystawa „Miasto KsiąĪek” (BP MiG Ostrzeszów).

Jedyne, co musisz wiedzieü, to gdzie jest biblioteka...

ĝWIĉTO MUZYKI

OCK, 13 maja, godz. 19.00
W Ostrzeszowie niezwykle rzadko mamy okazjĊ sáuchaü
muzyki improwizowanej, granej na Īywo. Kultura wysoka ma
dwa nurty - pierwszy to muzyka powaĪna, drugi to muzyka
improwizowana. W naszym mieĞcie w zasadzie jedyną
okazją posáuchania muzyki improwizowanej są, odbywające
siĊ raz na kilka lat, festiwale JaZZlot oraz koncerty Full-X
trio - zespoáu Adama Fulary, ostatni miaá miejsce dwa lata
temu w nieistniejącej juĪ „Baszcie”.
Oprócz muzyki bĊdzie krótka „opowieĞü o muzyce”
skierowana do osób, które chcą zapoznaü siĊ z ambitniejszą
muzyką, ale nie bardzo wiedzą, od czego zacząü i na co
zwróciü uwagĊ.
Zespóá przygotowaá teĪ kilka niespodzianek. GoĞcinnie
zaĞpiewa Aleksandra Danielska w utworze „Krwawa sobota”,
poĞwiĊconemu tragicznym wydarzeniom w naszym mieĞcie
w 1945, powstają teĪ utwory na nową, trzecią páytĊ zespoáu
pt. „Triple timing”, w czasie koncertu usáyszymy kilka z nich.
Adam Fulara jest twórcą nowej muzycznej jakoĞci - tzw.
gitarowej improwizacji polifonicznej, nieobecnej na taką
skalĊ w Ğwiecie muzyki gitarowej do tej pory. Ma na swoim
koncie wiele sukcesów, jest zwyciĊzcą ogólnopolskiego
konkursu improwizacji gitarowej (2005), koncertowaá na
caáym Ğwiecie w najbardziej prestiĪowych salach koncertowych takich, jak The Great Music Hall w San Francisco

ZAPROSZENIE NA RANDKĉ MAàĩEēSKĄ
NIEDZIELA - 14 MAJA

Szanowni PaĔstwo, Drodzy MaáĪonkowie!
Zapraszamy na kolejną, a dla niektórych moĪe pierwszą RANDKĉ MAàĩEēSKĄ, która odbĊdzie w NIEDZIELĉ, 14 maja br., od godz. 18:00 do 21:00,
w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.
W PROGRAMIE:
- „MiáoĞü nie dopuszcza siĊ bezwstydu” - wprowadzenie do dialogu maáĪeĔskiego - Lidia i Eugeniusz Mortowie
- Dialog maáĪeĔski przy kawie i cieĞcie - ADORACJA NAJĝWIĉTSZEGO
SAKRAMENTU w intencji uzdrowienia relacji w maáĪeĔstwie!
RandkĊ organizują siostry nazaretanki w ramach NazaretaĔskiego Centrum
Rodziny (www.nazaretrodzinie.pl)
Zgáoszenia i informacje pod nr. tel.: 696 44 57 89 (s. Klara) lub 503 004 561
(p. Morta) lub drogą e-mail na adres: klarazygo@gmail.com
ZachĊcamy gorąco: ZATROSZCZCIE SIĉ O SWOJĄ MAàĩEēSKĄ WIĉħ!
WiĊcej informacji na stronie: www.nazaretrodzinie.pl

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni maja

Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej
spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na które normalnie nie
zwracamy uwagi.(Z Nonsensopedii)
11 - DzieĔ bez ĝmiecenia
12 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
PielĊgniarek i PoáoĪnych
12 - ĝwiatowy DzieĔ Syndromu
Chronicznego ZmĊczenia i ZaburzeĔ Immunologicznych
12 - DzieĔ ĝrodków Spoáecznego
Przekazu (katolickie)
13 - ĝwiatowy DzieĔ Chorego
13 - DzieĔ Drogowca i Transportowca
13 - Matki BoĪej Fatimskiej
13 - ĝwiatowy DzieĔ Ptaków
WĊdrownych (druga sobota maja)
13 - ĝwiatowy DzieĔ Sprawiedliwego
Handlu (druga sobota maja)
14 - DzieĔ Farmaceuty
15 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Rodziny
15 - ĝwiĊto Polskiej Niezapominajki
15 - ĝwiĊto Polskiej Muzyki i Plastyki
15 - DzieĔ Geja
16 - ĝwiĊto StraĪy Granicznej
17- ĝwiatowy DzieĔ SpoáeczeĔstwa
Informacyjnego
17 - ĝwiatowy DzieĔ Telekomunikacji
(ONZ)
17 - MiĊdzynarodowy DzieĔ przeciw
Homofobii
17 - DzieĔ Telefonów Zaufania dla

Dzieci
18 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Muzeów
19 - DzieĔ Dobrych Uczynków
19 - DzieĔ Mycia Samochodów
19 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Rysowania
Mahometa
20 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Páynów
do Mycia NaczyĔ

czy festiwal The Great Guitar Escape w Nowym Jorku, na
którym wystąpiá u boku Paula Gilberta (Mr. BIG) i Andy’ego
Timmonsa, oraz wiele innych sukcesów. Tomasz Fulara
i Michaá Bednarz to uznani mistrzowie swoich instrumentów - nagrywają, wystĊpują w kraju i za granicą, piszą
artykuáy do prasy branĪowej, pojawiają siĊ w skáadach
znanych z telewizji.
Zapowiada siĊ wielka muzyczna uczta. Koncert nie
jest adresowany do „znawców”, a do wszystkich sáuchaczy otwartych na muzyczne doznania, to do nich bĊdzie
kierowana „opowieĞü o muzyce” Fulary.
Koncert odbĊdzie siĊ w sobotĊ, 13 maja, o godzinie
19.00 w sali widowiskowej Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury. Bilety i wiĊcej informacji na stronie OCK, oraz
www.fulara.com.

Dzieciak rządzi
USA, animacja, komedia, 97 minut.
Wtorek 9 V, godz.15:30, 17:30/3D
ĝroda 10 V, godz.17:30/3D
Czwartek 11 V, godz.17:30/3D

Azyl
USA, biogra¿czny, dramat, 126 minut.
Wtorek 9 V, godz.19:30

z Aleksandrą Zmudą
„Ogród bez tajemnic”
które odbĊdzie siĊ
10 maja 2017r. (Ğroda),
o godzinie 16.00
* Najpopularniejsze style ogrodów
* TrochĊ historii
* Jak pielĊgnowaü i aranĪowaü
zielone przestrzenie
Zapraszamy miáoĞników
ogrodnictwa i nie tylko

ĝroda 10 V, godz.19:30
Czwartek 11 V, godz.19:30

Wtorek 16 V, godz.17:45
ĝroda 17 V, godz.19:30

Riko prawie bocian

Wybawienie

Belgia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia,
USA, animacja, 85 minut.
Piątek 12 V, godz.16:00
Sobota 13 V, godz.15:30
Niedziela 14 V, godz.15:30 / 3D
Wtorek 16 V, godz.16:00 / 3D

Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja,
dramat, kryminaá, thriller, 112 minut.
Piątek 12 V, godz.19:30
Niedziela 14 V, godz.19:15
Wtorek 16 V, godz.19:30
ĝroda 17 V, godz.17:30

Szatan kazaá taĔczyü
Holandia, Polska, dramat, 97 minut.
Piątek 12 V, godz.17:45
Niedziela 14 V, godz.17:15

Biblioteka Publiczna
w Grabowie nad Prosną
ul. Kaliska 22
zaprasza na spotkanie autorskie

z Romualdem Koperskim
- podróĪnikiem, pianistą,
fotografem i pilotem
„Syberia wzdáuĪ i wszerz”

9 maja 2017r., godz. 17.00
* PodróĪnik Roku 1999
* Rekordzista Guinnessa w grze
na fortepianie
* Autor bestsellerów o Syberii
* Organizator rajdów
samochodowych
* Odbyá 77-dniowy samotny rejs
przez Ocean Atlantycki

Biblioteka Publiczna
w Grabowie nad Prosną
ul. Kaliska 22
zaprasza na spotkanie

KOBRANOCKA
W OSTRZESZOWIE

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

Podczas 3-majowego festynu
w Ostrzeszowie mieliĞmy okazjĊ zobaczyü i posáuchaü legendy polskiego
rocka - zespoáu Kobranocka. Mimo
niesprzyjającej pogody pod sceną zebraá siĊ táumek fanów, którzy bawili siĊ
w rytm tych znanych i troszkĊ mniej
znanych utworów toruĔskiego zespoáu.
Nie mogáo zabraknąü „Sto lat”,
zaĞpiewanego przez publicznoĞü dla
wokalisty zespoáu Andrzeja „Cobry”
KraiĔskiego, obchodzącego tego dnia
swoje urodziny.
Kobranocka jak zwykle nie zawiodáa
publicznoĞci - ich wystĊp byá dopracowany i godny obejrzenia.
KP

Komenda Powiatowa PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
w Ostrzeszowie wraz z Zarządem Oddziaáu Powiatowego
ZOSP RP w Ostrzeszowie i Samorząd Gminy Kobyla Góra

zaprasza na uroczystoĞci związane z Obchodami
Powiatowego Dnia StraĪaka, które odbĊdą siĊ
13 maja 2017 r. w Kobylej Górze.
UroczystoĞci rozpoczną siĊ o godz. 1300 mszą Ğw.
w koĞciele Ğw. Jadwigii ĝląskiej w Kobylej Górze.
Po mszy przemarsz pododdziaáu na plac Wiosny Ludów
przy UrzĊdzie Gminy oraz uroczysty apel, podczas
którego nastąpi:
•
poĞwiĊcenie nowego samochodu ratowniczo-gaĞniczego
jednostce OSP Kobyla Góra
•
otwarcie straĪnicy jednostki OSP Kobyla Góra po
modernizacji
•
wrĊczenie odznaczeĔ i wyróĪnieĔ
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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
IV liga wielkopolska, gr. pád.

Wyniki 24. kolejki (3.05.)
Victoria Ostrzeszów - Polonia Kċpno
Biaáy Orzeá KoĨmin - Kania GostyĔ
Centra Ostrów - LKS ĝlesin
PKS Racot - Rawia Rawag Rawicz
PogoĔ Skalmierzyce - SKP Sáupca
Polonia 1912 Leszno - Obra 1912 KoĞcian
Wicher Dobra - Victoria WrzeĞnia
Bramka dla Victorii: Michaá Mazurek (53).

1-2
3-1
3-0
5-0
1-0
1-1
0-1

Wyniki 25. kolejki (6.05.)
Ostrovia 1909 Ostrów - Victoria Ostrzeszów
5-2
LKS ĝlesin - PKS Racot
0-3
Polonia 1912 Leszno - Biaáy Orzeá KoĨmin
0-2
Rawia Rawag Rawicz - Kania GostyĔ
1-1
SKP Sáupca - Centra Ostrów
0-3
Victoria WrzeĞnia - PogoĔ Skalmierzyce
1-1
Polonia KĊpno - Wicher Dobra
6-0
Bramki dla Victorii: Kornel Skorzybót (42), Robert Skrobacz (44).

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.

DruĪyna
Centra Ostrów Wielkopolski
PogoĔ Nowe Skalmierzyce
Victoria WrzeĞnia
Ostrovia 1909 Ostrów

M.
23
24
23
23

Pkt.
49
47
44
43

Bz.
51
38
45
56

Bs.
22
16
22
23

5. Obra 1912 KoĞcian
23 43 34 20
6. Victoria Ostrzeszów
24 38 47 38
7. Polonia 1912 Leszno
24 38 47 37
8. Rawia Rawag Rawicz
23 32 44 48
9. Biaáy Orzeá KoĨmin
24 30 38 41
10. SKP Sáupca
23 29 34 31
11. Polonia KĊpno
23 23 23 42
12. PKS Racot
23 19 24 56
13. Wicher Dobra
24 17 24 62
14. Kania GostyĔ
23 15 18 40
15. LKS ĝlesin
23 0
19 44
Kolejny mecz: sobota, 13.05., godz. 16.00 - Obra 1912
KoĞcian - Victoria Ostrzeszów

Klasa okrĊgowa

Wyniki 23. kolejki (3.05.)
Zefka Kobyla Góra - Stal Pleszew
KS Opatówek - Szczyt Szczytniki
GKS ĩerków - Odolanovia Odolanów
Barycz Janków Przyg. - Astra Krotoszyn
Piast Kobylin - LKS Goáuchów
Orzeá MroczeĔ - Victoria Skarszew
PogoĔ TrĊbaczów - Olimpia Brzeziny
Raszkowianka Raszków - Korona PogoĔ Stawiszyn

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

Wyniki 24. kolejki (7.05.)
Odolanovia Odolanów - Zefka Kobyla Góra
Olimpia Brzeziny - Orzeá MroczeĔ
Szczyt Szczytniki - Raszkowianka Raszków
Korona PogoĔ Stawiszyn - PogoĔ TrĊbaczów

2-2
0-2
2-6
2-3

Victoria Skarszew - Piast Kobylin
1-2
LKS Goáuchów - Barycz Janków Przyg.
5-2
Astra Krotoszyn - GKS ĩerków
1-2
Stal Pleszew - KS Opatówek
2-0
Bramki dla Zefki: Dawid Ponitka (24), Mikoáaj Pinkiewicz (85).

LZS Doruchów - LKS Czarnylas
Pelikan Grabów - Wielkop. Siemianice

1-4
2-6

StraĪak Sáupia - LZS Olszowa

10-0

LZS Trzcinica - LKS Jankowy 1968

1-7

Sokóá Bralin - LZS Chynowa

3-0

Aktualna tabela

Wyniki 20. kolejki (7.05.)

M. DruĪyna
M. Pkt. Bz. Bs.
1. LKS Goáuchów
24 58 70 20
2. Stal Pleszew
24 54 56 17
3. Odolanovia Odolanów
24 52 57 22
4. Victoria Skarszew
24 48 56 21
5. Astra Krotoszyn
24 44 42 33
6. KS Opatówek
24 42 37 28
7. Orzeá MroczeĔ
24 40 45 35
8. Piast Kobylin
24 38 52 40
9. Zefka Kobyla Góra
24 34 46 30
10. Olimpia Brzeziny
24 31 37 46
11. PogoĔ TrĊbaczów
24 29 45 47
12. GKS ĩerków
24 22 23 54
13. Barycz Janków Przyg.
24 21 27 64
14. Raszkowianka Raszków
24 17 32 71
15. Korona PogoĔ Stawiszyn
24 15 20 53
16. Szczyt Szczytniki
24 8
22 86
Kolejny mecz: niedziela - 14 maja, godz. 16.00 - Zefka
Kobyla Góra - Astra Krotoszyn

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

A-klasa

Wyniki 19. kolejki (3.05.)
LZS Czajków - Victoria Laski

10.05.2017

0-4

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

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DruĪyna
Wielkop Siemianice
Victoria Laski
LKS Czarnylas19
LKS Jankowy 1968
StraĪak Sáupia
Sokóá Bralin
LZS Czajków
LZS Chynowa
LZS Doruchów

M.
18
19
32
19
19
18
19
18
18

Pkt.
47
47
39
31
31
25
25
24
23

Bz.
70
60
26
46
51
32
41
38
36

Bs.
18
21

10. Pelikan Grabów

18

19

27

39

11. GKS GrĊbanin

18

17

27

40

12. LZS Trzcinica

18

12

37

78

13. LZS Olszowa

19

6

15

91

35
33
30
39
37
32

Jagoda Mandziejewska,
Sebastian GruszczyĔski, Radosáaw Radomski, Tomasz Przybylski.
Trenerem zawodników
jest Jerzy Radomski.

Gratulacje dla mistrzów
Listy gratulacyjne najwybitniejszym sportowcom, uprawiającym sztuki walki, oraz lekkoatletom wrĊczyá starosta ostrzeszowski. Spotkanie z najlepszymi kickbokserami, karatekami,
biegaczami, wieloboistami, kulomiotami i dyskobolistami oraz
ich trenerami odbyáo siĊ 27 kwietnia w Starostwie Powiatowym.
Dla sportowców i ich trenerów przygotowano listy gratulacyjne
oraz bony podarunkowe na sprzĊt sportowy. Starosta wrĊczyá
je w asyĞcie wicestarosty Adama Mickiewicza oraz przewodniczącego Zrzeszenia LZS Edmunda Tetlaka.

Lekkoatleci
WyróĪnieni zawodnicy to: Anna Bodura, Szymon Bodura,
Kacper JastrzĊbski
Kacper ĝwitoĔ, Kornel
Warszawski, Nikodem
WylĊga, Martyna LubojaĔska, Norbert Janicki,
Nikola Kozáowska, Katarzyna Panek.
WyróĪnieni trenerzy: Dawid Sobieraj
- trener LKS Orkan
Ostrzeszów, Zespóá
Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie, Marek Nalepa
- trener i prezes LKS
Orkan Ostrzeszów,
Antoni Winny - trener.

zdobyli 124 medale: 53 záotych, 24 srebrne i 47 brązowych, w tym
medale mistrzostw Europy, mistrzostw Polski i Pucharów Polski.

www.powiatostrzeszowski.pl

LZS Poprawa Siedlików
WyróĪnienia otrzymali: Weronika Szymczak, Anna SzymaĔska, Olga Michalska, Marcel Szadkowski, Dawid Szadkowski,

Od redakcji: Gratulacje dla zawodników i trenerów. O ich sukcesach sportowych informowaliĞmy na bieĪąco na áamach „CzO”.

Karatecy z UKS Hitotsu
Z klubu UKS Hitotsu Ostrzeszów do wyróĪnienia wytypowani zostali: sensei Jan ZieliĔski - trener
i zawodnik, Zdzisáaw Mituáa - trener kumite i zawodnik oraz:
Tamara KĊpska, Maciej Kozownicki, Adrian Mituáa, Krystian Mituáa, Maksymilian Szczypkowski, Kacper ĝwitoĔ.
Zawodnicy UKS Hitotsu Ostrzeszów w 2016 roku wystartowali
w 36 zawodach rangi ogólnopolskiej i miĊdzynarodowej. Ogóáem

KONKURS
(20 maja, godz. 18.00)

Co trzeba zrobiü, by wziąü udziaá w losowaniu nagród?
1. Wyciąü zamieszczone logo (czĊĞü plakatu miĊdzy twarzami
zadwodników) i nakleiü je na kartkĊ pocztową.
2. Na kartce zamieĞciü odpowiedĨ na pytanie konkursowe.
3. Dostarczyü kartkĊ konkursową do redakcji do dnia
11 maja 2017 r.
4. Nagrody bĊdziemy losowaü spoĞród kartek, na których znajdowaü siĊ bĊdzie logo oraz poprawna odpowiedĨ.

Dla sympatyków kick-boxingu mamy nie lada gratkĊ - do wygrania cztery bilety na galĊ KBC Night w KĊpnie. By zdobyü bilety,
wystarczy odpowiedzieü na pytanie: Która to z kolei gala KBC
Night w KĊpnie?

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w nr. 20. „Czasu Ostrzeszowskiego”.
Udziaá w zabawie jest równoznaczny z wyraĪeniem zgody na
publikacjĊ danych (nazwiska osób, które otrzymają nagrodĊ).

DO WYGRANIA CZTERY BILETY
NA GALĉ KBC NIGHT W KĉPNIE!

24

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

NAGRODY ROZLOSOWANE
„Zbieraj jajka do koszyczka. Wielkanocna zabawa
z nagrodami dla dorosáych i dla dzieci”

10.05.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

DokoĔczenie ze str. 1.

NAGRODY PIENIĉĩNE DLA DOROSàYCH
Prawidáowa kolejnoĞü koloru jajek w konkursie dla dorosáych: zielony, czerwony, Īóáty, niebieski. SpoĞród kartek
z tak „ustawionymi” jajkami, wylosowaliĞmy 3 nagrody
gáówne oraz 5 nagród pocieszenia.
Nagrody gáówne, w wysokoĞci 200 zá kaĪda, otrzymują:
• Aldona Krowicka z Wygody Tokarskiej,
• Halina Myja z Ostrzeszowa,
• Eugeniusz Matuszewski z Chlewa
•
•
•
•
•

Nagrody pocieszenia:
Jadwiga Libner z Kobylej Góry,
Izabela GoĨdzikowska z Mikstatu,
Maágorzata Baraniak z TorzeĔca,
Wiesáawa Janulek z Ostrzeszowa,
Waleria Potera z Ostrzeszowa.

Gratulujemy szczĊĞliwcom, a wszystkim dziĊkujemy
za tak liczny udziaá w zabawie i zapraszamy do naszych
kolejnych konkursów.
Nagrody moĪna odbieraü od 12 maja br. w redakcji
„CzO”.
red.

MAJÓWKA CHàODNA, CHOû W RYTMACH GORĄCYCH

Festyn 3-majowy zawsze stanowi
początek sezonu plenerowych imprez.
Tegoroczna inauguracja wypadáa Ğrednio, gáównie dlatego, Īe pogoda jeszcze
niezbyt majowa. JednakĪe zmarzniĊtych sáuchaczy starali siĊ rozgrzaü
wystĊpujący na festynie wykonawcy.

Niemaáa w tym zasáuga dyrygenta Pawáa Kossoka. UsáyszeliĞmy polskie
i Ğwiatowe przeboje - od nastrojowych
utworów, jak muzyka z ¿lmu „Doktor
ĩiwago”, po rytmy dixielandowe. JeĞli
orkiestrowe granie kogoĞ nie rozgrzaáo,
mógá skorzystaü z gorących napojów

i tanecznych talentów.
WystĊpy przedszkolaków
i maáych solistów z „Mini
JOY” podobaáy siĊ nie
tylko rodzicom.
Inną atrakcją, przygotowaną z myĞlą o najmáodszych, byáy pokazy
páywających modeli statków i Īaglówek. W tym
celu przed ratuszem,
gdzie trwa wystawa modeli szkutniczych, zainstalowano minibasenik,
w którym czĊĞü modeli
mogáa równieĪ sprawdziü
siĊ w wodzie. Pokazy,
poáączone z rywalizacją
máodych modelarzy, trwaáy od 1 do 3 maja. Aura trochĊ popsuáa
zabawĊ wodniakom, ale byli tacy, co
dzielnie na posterunku trwali, wĞród
nich organizator zabawy, kolekcjoner
modeli - Jacek Szkudlarek.
Wieczorem znowu królowaáa mu-

Wioletta i Jakub
Miáo nam poinformowaü, Īe 29 kwietnia 2017 roku w koĞciele w
Siedlikowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

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

Dorosły zwraca uwagę na czyny, dziecko na miłość. Przysłowie indyjskie

RozpoczĊáy zespoáy biesiadne, zatem biesiadnicy, szczególnie ci wczeĞniej urodzeni, mogli zanuciü znane
i lubiane melodie Ğpiewane przez „Jubilatów”, „V BiesiadĊ”, „Rogaszan” czy
teĪ zespóá „Retro”, reprezentujący UTW.
Potem z przytupem zagraáa Miejska
Orkiestra DĊta z Ostrzeszowa. Choü
formacjĊ zasilają wciąĪ máode twarze,
to zespóá trzyma fason i gra porywająco.

i kieábaski z rusztu, które serwowano
podczas festynu.
Wiadomo, Īe z tego typu plenerowych imprez najwiĊcej frajdy mają
najmáodsi. To dla nich w parku im. Jana
Pawáa II stanĊáy dmuchane zamki,
zjeĪdĪalnie, kolejki i inne miáe atrakcje. ZaĞ na scenie z myĞlą o najmáodszych wystąpili aktorzy z krakowskiej
grupy „Krak-Arte” z przedstawieniem
„Pinokio”. Same dzieci teĪ miaáy moĪliwoĞü prezentacji swoich wokalnych

1

2

3

4

zyka. Grupa „MENELAOS” zaĞpiewaáa
lekkie i przyjemne piosenki, w tym jeden
z ostatnich przebojów „Ona taĔczyü
chce”. ZaĞ gwiazdą koĔczącą majówkowy festyn byá zespóá rockowy „KOBRANOCKA”.
Tak oto rockowo i wystrzaáem fajerwerków zakoĔczyáa siĊ ta pierwsza
plenerowa tegoroczna impreza, zorganizowana przez OCK. Kogo majowy
cháodzik nie wywiaá - nie Īaáuje.
K. Juszczak

1 synek paĕstwa Donaty i Piotra
1.
Baraniaków z Torzeĕca, ur. 30.04.2017r.,
3130g
2. Wiktor - synek paĕstwa Marty
i Radosâawa Jeīewskich ze Skrzynek,
ur. 1.05.2017r., 3640g

3. Kaja - córeczka paĕstwa Pauliny
3
i Pawâa Paroniów z Wieruszowa, ur.
3.05.2017r., 3300g
4. synek paĕstwa Agnieszki Stokâosy
i Huberta Olka z Ostrzeszowa, ur.
4.05.2017r., 3030g

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

