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TRUJćCY DYM
NAD MIASTEM
W piątek, 19 maja, po poáudniu mieszkaĔców Ostrzeszowa i okolic zaniepokoiá
ciemny dym, unoszący siĊ
nad miastem. ChwilĊ póĨniej
powietrze przeszyáy dĨwiĊki straĪackich syren. Szybko
rozeszáa siĊ wieĞü, Īe wielki
ogieĔ powstaá na wysypisku.
Ogromny dym, prawdopodobnie o treĞci toksycznej, paliáy
siĊ bowiem opony i inne „plastiki”, powĊdrowaá z wiatrem
nad miasto. Wdzieraá siĊ do
domów, znajdujących siĊ nawet w dalekiej odlegáoĞci,
jak wiĊc musieli odczuwaü to
mieszkaĔcy okolicznych osiedli?
DokoĔczenie na str. 11.

fot. OSP Kobyla Góra

SPOLICZKOWAà
MNIE POLICJANT
Tak twierdzi pan Paweá, mieszkaniec Marszaáek, w doĞü
przekonujący sposób opowiadając o caáym zdarzeniu.
- To byáo 3 maja. Okoáo godz. 14 siedziaáem z trzema kolegami w mieszkaniu, oglądaliĞmy telewizjĊ. W pewnej chwili
usáyszaáem pukanie do drzwi. Weszáo dwóch policjantów,
kazali moim znajomym wyjĞü. Gdy to uczynili, zaraz wiĊkszy
z policjantów przyskoczyá do mnie i spoliczkowaá, mówiąc
przy tym, Īe moja byáa konkubina w najbliĪszą niedzielĊ
ma Ğlub, wiĊc Īeby nie przyszáo mi do gáowy jechaü tam

i robiü awanturĊ. Nie miaáem takiego zamiaru, z konkubiną
rozstaáem siĊ przed kilkoma tygodniami, a o tym, Īe bĊdzie
braáa Ğlub, dowiedziaáem siĊ wáaĞnie od policjantów. Z tego,
co mówili, wynikaáo teĪ, Īe miaáem jej groziü polaniem kwasem. Do gáowy by mi to nie przyszáo. MogĊ przypuszczaü,
Īe zostali na mnie nasáani wáaĞnie przez byáą konkubinĊ, bo
jak póĨniej do niej zadzwoniáem, to zaĞmiaáa siĊ, mówiąc:
I co, koledzy juĪ ciĊ odwiedzili?
DokoĔczenie na str. 2.

PRZEMYSàAW
POTYRAàA - ASEM
BEZPIECZEēSTWA

TYTUà MISS
WIELKOPOLSKI
NASTOLATEK
DLA MICHALINY
KWAĝNEJ
Z OSTRZESZOWA
Finaá konkursu Wielkopolska Miss
i Wielkopolska Miss Nastolatek 2017,
poáączony z uroczystą galą, odbyá siĊ
w sobotĊ - 20 maja - w auli UAM w Kaliszu. Michalina rywalizowaáa o tytuá Miss
z dziesiĊcioma innymi nastolatkami
z Wielkopolski. W oczach licznego jury
zyskaáa najwyĪsze uznanie i to jej przyznana zostaáa szarfa dla najpiĊkniejszej.
17-letnia ostrzeszowianka w nagrodĊ otrzymaáa teĪ markowy rower oraz
bĊdzie reprezentowaü nasz region na
arenie ogólnopolskiej.
Gratulujemy i Īyczymy powodzenia!
red.

fot. Fotogra¿a Jakub Janecki

RATY
RRSO

4990
x 10 rat
499,-

STIHL HSA 25
CiĊĪar 0,6 kg
(bez akumulatora)
Czas pracy: do 110 min
Starszy aspirant Przemysáaw Potyraáa zająá pierwsze miejsce w plebiscycie „Gáosu Wielkopolskiego” na
najlepszego dzielnicowego w Wielkopolsce.
Staáo siĊ tak dziĊki gáosom mieszkaĔców powiatu. Spoáeczna mobilizacja,
do której zachĊcaliĞmy, zakoĔczyáa
siĊ spektakularnym sukcesem - nasz
dzielnicowy otrzymaá 2868 gáosów.
To wielka radoĞü i prestiĪ. Na
Przemysáawa PotyraáĊ czekają teraz
wyróĪnienia i nagrody. Gratulujemy!

SERWIS KLIMATYZACJI
I ODGRZYBIANIE
ULTRADĭWIČKOWE

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

0%

1)

5490
x 10 rat

5490
x 10 rat

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

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

549,-

549,-

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

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

Spoliczkowaá mnie policjant
Pan Paweá zapewnia, Īe nie groziá konkubinie. Mają wprawdzie dwoje
dzieci, lecz skoro inaczej uáoĪyáa sobie
Īycie... Przyznaá, Īe w ubiegáym roku
miaá sprawĊ wáaĞnie za groĨby pod
adresem byáej partnerki. W tej sprawie
zapadá juĪ wyrok - p. Paweá ma zasądzone dwa miesiące w zawieszeniu
na dwa lata. MoĪna przypuszczaü, Īe
mając taki wyrok, byáby „bardzo nierozsądny”, gdyby znów próbowaá groziü.
MĊĪczyzna zaklina siĊ, Īe tego nie robiá
i Īe policjanci przyjechali do niego tylko
w tej sprawie.
- Spokojnie siedziaáem i mówiáem
im, Īe nie mam zamiaru wszczynaü
jakiejĞ awantury, nawet nie wiedziaáem,
Īe bierze Ğlub. Mimo to uderzyá mnie
w twarz, jakby chciaá mnie zastraszyü.
W Īadnej innej sprawie do mnie nie
przyjechali, zresztą zaraz wyszli. Kiedy patrol odjechaá, zadzwoniáem na

komisariat w Ostrzeszowie. Telefon
odebraá o¿cer dyĪurny. Powiedziaáem
mu, Īe byáo u mnie dwóch policjantów
i Īe jeden z nich uderzyá mnie w twarz.
Nie chciaá tego komentowaü, powiedziaá
tylko, Īe to mogáa byü jakaĞ interwencja.
Jaka interwencja? PrzecieĪ interwencja jest wtedy, gdy dochodzi do jakiejĞ
rozróby, a tu nic siĊ nie dziaáo.
Do rozmowy wáącza siĊ kolega p.
Pawáa - Jurek, jeden z „wyproszonych”
wówczas przez policjantów.
- SiedzieliĞmy spokojnie, nie byáo
tam Īadnej awantury. OczywiĞcie nie
widziaáem, co dziaáo siĊ w mieszkaniu,
kiedy nas wyproszono, dopiero jak odjechaáa policja i wróciliĞmy, Paweá nam
o wszystkim opowiedziaá.
Z relacji mĊĪczyzny wynika doĞü
kuriozalna sytuacja: W ĞwiĊto narodowe, w porze obiadowej przyjeĪdĪają
policjanci, goĞciom wáaĞciciela miesz-

kania kaĪą wyjĞü, a potem policzkują
go, chcąc wymusiü nieobecnoĞü na
Ğlubie byáej konkubiny, o którym nawet
nie wiedziaá.
*
Przytoczone tu fakty postanowiáem
skonfrontowaü z tym, co w tej sprawie
odnotowaáa policja. Skontaktowaáem siĊ
z rzecznikiem prasowym KPP w Ostrzeszowie - Ewą Jakubowską.
- Funkcjonariusze udali siĊ do miejsca zamieszkania mĊĪczyzny w celach
sáuĪbowych, tj. dostarczenia wezwania
do stawienia siĊ do KP Grabów nad
Prosną. Niestety, wezwanie nie zostaáo przekazane, poniewaĪ mĊĪczyzna
znajdowaá siĊ w stanie nietrzeĨwoĞci
do tego stopnia, Īe utrudniony byá z nim
kontakt werbalny. Na pytanie zadane
przez pana redaktora, „czy funkcjonariusze przyjechali do tego pana w sprawie
byáej konkubiny, która wychodziáa za
mąĪ, a obawiaáa siĊ niewáaĞciwego
zachowania byáego konkubenta” jeszcze raz odpowiadam, Īe celem wizyty funkcjonariuszy byáo dostarczenie
wezwania. Zaznaczam, Īe czynnoĞci
sáuĪbowe wykonane przez policjantów nie miaáy jakiegokolwiek związku
z byáą konkubiną mĊĪczyzny. Wizyta
funkcjonariuszy nie miaáa charakteru
interwencji. Dostarczenie wezwania
byáo wykonywane przez dzielnicowego,
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regipsy, gâadzie, malowanie, pâytki,
panele, docieplanie budynków, tynki
dekoracyjne, tapetowanie,
malowanie elewacji i dachów

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o. w Sycowie zatrudni

TECHNOLOGA OBRÓBKI
SKRAWANIEM

tel. 691 785 019

USŁUGI TRANSPORTOWE

z umiejĊtnoĞciami:

towaru, maszyn i urządzeń

do 9 ton lub do 120m3

•

Usługi transportowe, przewóz
samochodów,
przeprowadzki. WYSTAWIAMY FV
tel. 607 612 485

•
•
•
•

Tworzenia dokumentacji technologicznej dla procesów związanych
z obróbką skrawaniem,
Doboru narzĊdzi oraz parametrów skrawania,
Nadzoru nad wykonywaniem projektów oprzyrządowania i uruchamiania produktu,
ZnajomoĞci oprogramowania CAD
Programowania maszyn CNC (mile widziane OKUMA, HURCO,
ISO).
CV prosimy przesyáaü na adres: rekrutacja@ascobloc.pl z dopiskiem:
Technolog obróbki skrawaniem
Tel. kontaktowy: 062/786 82 20

który w ramach obchodu swojego rewiru
dostarczaá wezwanie. Niemniej jednak
pan, który kontaktowaá siĊ z redaktorem tygodnika „Czas Ostrzeszowski”
w sprawie policjantów, którzy naruszyli
jego nietykalnoĞü cielesną, jak najbardziej ma prawo zgáosiü do Prokuratury
Rejonowej w Ostrzeszowie skargĊ na
sposób przeprowadzenia czynnoĞci
sáuĪbowych wobec jego osoby.
**
Z wypowiedzi pani rzecznik dowiedzieliĞmy siĊ, jaki byá konkretny cel
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przyjazdu policjantów do pana Pawáa,
co jednak nie wyklucza, Īe równieĪ
sprawa jego byáej konkubiny mogáa
w rozmowie zostaü poruszona. Przez
co teĪ domniemanie o spoliczkowaniu
p. Pawáa przez jednego z policjantów
pozostaje w mocy. Jak zwykle w takiej
sytuacji mamy sáowo przeciw sáowu
i cieĔ pada na obie „strony konÀiktu”.
MoĪemy tylko mieü nadziejĊ, Īe ktoĞ
zechce wyjaĞniü, jak byáo naprawdĊ
i bĊdzie w stanie to udowodniü.
K. Juszczak

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
15 lat temu darowaáam mojemu
synowi gospodarstwo rolne wraz
z caáym domem. W akcie notarialnym
wpisano na moją rzecz nieodpáatnie
i doĪywotnio sáuĪebnoĞü osobistą
mieszkania, polegającą na prawie
korzystania z dwóch pokoi, kuchni, áazienki i piwnicy oraz zabudowaĔ gospodarczych i korzystania
z ogrodu. Problem polega na tym,
Īe sáuĪebnoĞü ta wpisana byáa, gdy
syn byá kawalerem i nie miaá Īony.
Obecnie syn jest Īonaty i pod namową Īony chce sprzedaü dom i kupiü
mieszkanie w bloku.
Mam pytanie, czy w przypadku
sprzedaĪy domu bĊdĊ mogáa w nim
mieszkaü? Czy ewentualna zmiana
wáaĞciciela domu oznacza, Īe bĊdĊ
musiaáa siĊ wyprowadziü?
SáuĪebnoĞü osobista mieszkania
stanowi obciąĪenie danej nieruchomoĞci na rzecz konkretnie wskazanej
osoby ¿zycznej. W przedstawionym
powyĪej przykáadzie, sáuĪebnoĞü osobista polega na korzystaniu z dwóch

pokoi, kuchni, áazienki i piwnicy oraz
zabudowaĔ gospodarczych i korzystania z ogrodu. Podmiotem zobowiązanym z tytuáu sáuĪebnoĞci jest natomiast
kaĪdorazowy wáaĞciciel nieruchomoĞci obciąĪonej sáuĪebnoĞcią osobistą.
Oznacza to, Īe zmiana wáaĞciciela
nieruchomoĞci pozostaje bez wpáywu na treĞü ustanowionej sáuĪebnoĞci
osobistej.
W tym miejscu warto podkreĞliü, Īe
sáuĪebnoĞü osobista jest niezbywalna
i wygasa najpóĨniej ze Ğmiercią uprawnionego. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, mający sáuĪebnoĞü osobistą
mieszkania, moĪe przyjąü na mieszkanie maáĪonka i dzieci maáoletnie. Inne
osoby moĪe przyjąü tylko wtedy, gdy są
przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjĊte jako maáoletnie
mogą pozostaü w mieszkaniu takĪe po
uzyskaniu peánoletnoĞci.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5
PN - PT 8.00 - 21.00
SOB 8.00 - 18.00; NIEDZ 9.00 - 13.00

,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 22.00

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

„Pod Wagą” - od 22.05 do 28.05, tel. 730-32-23
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 - od 29.05 do 4.06, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
CiĊĪarówka przewróciáa
sáup
18 maja, kilka minut po póánocy
w Mikstacie, na ul. MáyĔskiej samochód ciĊĪarowy marki Daf zahaczyá
o przewód telekomunikacyjny, przez
co na jezdniĊ przewróciá siĊ sáup.
Przeszkoda blokowaáa przejazd
w obu kierunkach.
Samochodem kierowaá 25-letni
mieszkaniec Mikstatu. Za stworzenie
zagroĪenia w ruchu drogowym zostaá
ukarany mandatem.

Fordem w audi
Do tej kolizji doszáo 17 maja, krótko przed godziną 20.00 w Przedborowie.
Kierujący fordem transitem 31-letni mieszkaniec gminy Grabów nad
Prosną podczas cofania uderzyá
w prawidáowo jadące audi, którym
kierowaá 52-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego.
Na szczĊĞcie nikt nie odniósá obraĪeĔ. Sprawca zostaá ukarany mandatem.

81-latek wymusiá
pierwszeĔstwo
81-letni mĊĪczyzna (mieszkaniec
gminy Doruchów) kierując osobowym
peugeotem, nie ustąpiá pierwszeĔstwa
skodzie, którą kierowaá 40-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. Kierowca skody,
chcąc uniknąü zderzenia, gwaátownie
zahamowaá i wjechaá do przydroĪnego
rowu. W kolizji nikt nie ucierpiaá.
Do zdarzenia doszáo w ĞrodĊ
(17.05.) w Tokarzewie.

W ĞrodĊ (17.05.) policjanci z Wydziaáu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
zatrzymali do dyspozycji Prokuratora
Rejonowego w Ostrzeszowie 21-letniego mieszkaĔca gminy Ostrzeszów, podejrzanego o posiadanie
oraz sprzedawanie Ğrodków odurzających.
Kryminalni juĪ od dáuĪszego czasu obserwowali mĊĪczyznĊ, a jego
zatrzymanie to wynik prowadzonego
rozpoznania w zakresie zwalczania
przestĊpczoĞci narkotykowej.

81-latkowi policjanci zatrzymali
uprawnienia do kierowania, skierują
takĪe wniosek o ukaranie go do sądu.

Czterech kierowców
„straciáo” prawa jazdy za
przekroczenie prĊdkoĞci
W poniedziaáek - 15 maja - policjanci z Wydziaáu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Ostrzeszowie zatrzymali aĪ cztery prawa jazdy kierującym, którzy
w obszarze zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prĊdkoĞü.
- Przed godziną 11.00 w GiĪycach zatrzymali hondĊ, którą kierowaá
28-letni mieszkaniec àodzi - 111 km/h.
- Po godz. 13.00 w TorzeĔcu zatrzymali renault, jego 24-letni kierowca, mieszkaniec powiatu kaliskiego,
jechaá z prĊdkoĞcią 109 km/h.
- Kilka minut póĨniej w tej samej
miejscowoĞci „na celowniku” policji
znalazáo siĊ kolejne renault; 44-letni
mieszkaniec województwa Ğląskiego
jechaá z prĊdkoĞcią 103 km/h.
- RównieĪ w TorzeĔcu, po godzinie
14.30 zatrzymany zostaá ford, którym
kierowaá 35-letni mieszkaniec województwa dolnoĞląskiego - 121 km/h.
Wszystkim „piratom drogowym”
policjanci zatrzymali prawa jazdy oraz
ukarali ich grzywną.

693 635 565; 606 718 442

DESKA
ELEWACYJNA
KOMPOZYTOWA
Nie wymaga malowania
Nie gnije
àatwe w montaĪu

Idealny wybór na dáugie lata!!!

Ta dziura na ul. Sportowej
w Ostrzeszowie „czyhaáa” na kierow-

ców przez kilka dni. Miejsce naprawdĊ
newralgiczne, a w targowy czwartek,

Krew darem Īycia

kiedy ruch w tej okolicy jest wyjątkowo duĪy, dziaáy siĊ tu wrĊcz
dantejskie sceny. SkrĊcający
w prawo (z ul. àąkowej) kierowcy, nie wiedząc, Īe spotka ich
taka niespodzianka, wjeĪdĪali
w zakrĊt, a kiedy z przeciwka
nadjeĪdĪaá tir, ich auta znajdowaáy
siĊ w „puáapce” - albo dziura, albo
stáuczka. I jeden, i drugi wariant
nie do przyjĊcia, wiĊc próbowali
cofaü, ale za nimi juĪ ustawiony
byá sznur innych aut…
Na opieszaáych „áataczy”
i osoby odpowiedzialne za ten
stan rzeczy posypaáy siĊ niezáe
wyzwiska, a przecieĪ moĪna byáo
zreperowaü drogĊ „od rĊki”.
osób chcących wziąü udziaá w tej
akcji. Ostatecznie krew pobrano
od 43 osób, a trzy zostaáy zakwali¿kowane do grona krwiodawców.
àącznie oddano blisko 20 litrów
tego najcenniejszego leku.
Organizatorzy akcji - OSP
Ostrzeszów - dziĊkują wszystkim, którzy oddali krew. DziĊkują
teĪ sponsorom za ufundowanie
nagród i wszystkim, którzy przyczynili siĊ do organizacji tego
przedsiĊwziĊcia.
K.J.

Spotkanie z dzielnicowym
Dzielnicowy sierĪ. Mariusz Przybyá
zaprasza mieszkaĔców miasta i gminy
Mikstat na spotkanie dotyczące bezpieczeĔstwa, które odbĊdzie siĊ w sali
Miejsko-Gminnego OĞrodka Kultury
w Mikstacie 31 maja 2017 r. (Ğroda),
o godz. 17.00.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 21-latka policjanci znaleĨli
marihuanĊ oraz
inne Ğrodki odurzające. Jak siĊ
okazaáo, sprawca,
za poĞrednictwem
Internetu, oferowaá
narkotyki do sprzedaĪy.
MĊĪczyzna
przyznaá siĊ do
stawianego mu
zarzutu. ĝledczy
prowadzą dalsze

NIE WYPALAJ TRAW!
JuĪ od wielu lat okres wiosenny to czas, w którym wyraĨnie wzrasta liczba poĪarów traw
na áąkach i nieuĪytkach rolnych.
Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostaáoĞci
roĞlinnych. Obszary zeszáorocznej,wysuszonej roĞlinnoĞci stanowią doskonaáy materiaá palny, co
w poáączeniu z dziaáalnoĞcią ludzi
skutkuje gwaátownym wzrostem poĪarów. Za wiĊkszoĞü poĪarów traw
odpowiedzialny jest czáowiek. Niestety, panuje báĊdne przekonanie, Īe
spalenie suchej trawy uĪyĨni w sposób naturalny glebĊ, co spowoduje
szybszy i bujniejszy odrost máodej
trawy, a tym samym przyniesie korzyĞci ekonomiczne.

Puáapka na Sportowej
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Tych narkotyków juĪ nikt nie kupi...
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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.

Musimy zdaü sobie sprawĊ, Īe
wypalanie traw niesie ze sobą wiele
negatywnych skutków, a nawet niejednokrotnie stwarza bezpoĞrednie
zagroĪenie dla zdrowia i Īycia ludzkiego. W samym tylko roku 2016
w naszym kraju w poĪarach traw
Ğmierü poniosáo 6 osób, a 81 zostaáo rannych!
Nie wypalaj traw, poniewaĪ:
MoĪesz nie zdąĪyü uciec. OgieĔ
moĪe rozprzestrzeniaü siĊ z prĊdkoĞcią ponad 20 km/h, a szybko
biegnący czáowiek osiąga prĊdkoĞü
okoáo 20 km/h.
MoĪesz spaliü nie tylko trawĊ.
Szybko rozprzestrzeniający siĊ
ogieĔ moĪe przenieĞü siĊ na pobliskie lasy i zabudowania. Szacowane
straty, które wygenerowaáy poĪary
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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

Zorganizowana przez jednostkĊ
OSP w Ostrzeszowie akcja honorowego
oddawania krwi spotkaáa siĊ z odzewem
czynnoĞci w tej sprawie. Niewykluczone
są kolejne zatrzymania osób podejrzewanych o posiadanie narkotyków.

spoáeczeĔstwa. W niedzielĊ, 21 maja,
do ratusza, gdzie odbywaáo siĊ caáe
przedsiĊwziĊcie, przybyáo ponad 50

Pomogli policji
oraz ratownikom
medycznym
17 maja w Ostrzeszowie straĪacy pomogli policji w dostaniu siĊ do
domu jednorodzinnego, natomiast
20 maja pomogli zespoáowi ratownictwa medycznego w przetransportowaniu osoby otyáej do karetki.

STRAĒ
traw w roku 2016, to blisko 9 milionów záotych.
Stracisz pieniądze. Celowe wypalanie traw moĪe skutkowaü nawet
caákowitym odebraniem wszystkich
rodzajów dopáat bezpoĞrednich.
MoĪesz ponieĞü konsekwencje
prawne. Wypalanie traw, áąk, pastwisk i nieuĪytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny
w wysokoĞci 5 tysiĊcy záotych, a w
skrajnych przypadkach nawet kara
10 lat pozbawienia wolnoĞci.
Nic nie osiągasz. Wypalanie
traw nie przynosi Īadnych korzyĞci
ekonomicznych w postaci lepszych
plonów. WrĊcz przeciwnie - ziemia
wyjaáawia siĊ, zahamowany zostaje
bardzo poĪyteczny, naturalny rozkáad
resztek roĞlinnych oraz asymilacja
azotu z powietrza.
KP PSP Ostrzeszów

STUDNIE

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

WąĪ na posesji

18 maja w Kozáach doszáo do poĪaru poszycia leĞnego na obszarze
200m2. StraĪacy zabezpieczyli teren
i ugasili palące siĊ poszycie.

18 maja w Grabowie wáaĞciciel prywatnej posesji zaalarmowaá, Īe w jego
ogrodzie znajduje siĊ wąĪ. StraĪacy
odáowili gada i przewieĨli go w bezpieczne miejsce, gdzie zostaá wypuszczony
na wolnoĞü.

Owady báonkoskrzydáe
18 maja w Mieleszówce oraz 20
maja w Ostrzeszowie straĪacy usunĊli
gniazda owadów.

Zalana piwnica
19 maja w Ostrzeszowie przy ul.
Grabowskiej odpompowali wodĊ z zalanej, z powodu ob¿tego deszczu, piwnicy
domu jednorodzinnego.

Zerwany dach koĞcioáa
20 maja w Bukownicy w budynku
koĞcielnym naderwana zostaáa czĊĞü
opierzenia dachu oraz rynna. StraĪacy
zabezpieczyli uszkodzenia.

ZAGRAJ
O DWIE STÓWKI! 
Zapraszamy do naszej zabawy, w której moĪna wygraü
200 záotych.
Zaczynając od numeru 20., zamieszczamy jeden z czterech fragmentów pociĊtego banknotu 200-záotowego; dziĞ
czĊĞü druga.
Aby wziąü udziaá w losowaniu dwustu záotych, naleĪy
wyciąü cztery róĪne fragmenty (co tydzieĔ jeden) i dopasowaü je w taki sposób, by powstaá caáy banknot. ZáoĪone
czĊĞci naleĪy nakleiü na standardową kartkĊ pocztową
lub widokówkĊ, napisaü swoje dane adresowe i tak wypeánioną kartkĊ dostarczyü do redakcji - termin podamy
w numerze 23., w którym zamieĞcimy ostatnią czĊĞü
banknotowych puzzli.
W zabawie mogą braü udziaá osoby peánoletnie
(wykluczony jest udziaá pracowników redakcji oraz
ich najbliĪszej rodziny).
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyraĪeniem zgody na publikacjĊ danych
osób nagrodzonych.
red.
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Spotkanie z posáem Janem MosiĔskim

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

CZY BĉDZIE ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĉ?

Temat handlu w niedzielĊ od
dawna budzi i zapewne dáugo jeszcze
bĊdzie budziü kontrowersje. SpoáeczeĔstwo polskie jest w tej sprawie
podzielone niemal w poáowie i jakiekolwiek ustawowe rozstrzygniĊcie
sprawy spotka siĊ z czyimĞ niezadowoleniem. Potwierdziá to podczas
konferencji prasowej poseá PiS - Jan MosiĔski, bo wáaĞnie handel
w niedziele i przygotowywane w tej
sprawie przez Sejm nowe regulacje
prawne byáy gáównym tematem konferencji.
JuĪ na początku poseá przeprosiá,
Īe dopiero teraz, pierwszy raz po wyborach, goĞci w naszym mieĞcie, ale

obiecaá w tym wzglĊdzie poprawĊ. Poinformowaá, Īe pracuje
w dwóch komisjach
sejmowych. Pierwsza
to Komisja Polityki
Spoáecznej i Rodziny. Do niedawna
w jej ramach dziaáaáa
nadzwyczajna podkomisja opracowująca
prezydencki projekt
ustawy emerytalnej,
której poseá MosiĔski
przewodniczyá. Jest
równieĪ przewodniczącym podkomisji
ds. rynku pracy. Przyznaá, Īe te tematy
są mu bliskie z racji
wielu lat dziaáalnoĞci w „SolidarnoĞci”.
MosiĔski jest takĪe
czáonkiem Komisji
ds. UE, co z kolei
jest zgodne z jego
studiami i tytuáem
doktorskim.
Powracając do
tematu konferencji,
poseá mówiá:
- Gdyby o handel
w niedzielĊ pytano Jana MosiĔskiego, jako czáonka „SolidarnoĞci”, opowiedziaábym siĊ za zakazem pracy.
Wszystkie niedziele dajmy rodzinom,
nie prowadĨmy w ten dzieĔ Īadnego
handlu. MuszĊ siĊ jednak wsáuchiwaü
we wszystkie gáosy, takĪe te przeciwne jakimkolwiek zmianom. Chodzi
o to, by opinie róĪnych Ğrodowisk
spotkaáy siĊ gdzieĞ w poáowie drogi
- najwiĊksze szanse są wiĊc na to,
Īe w miesiącu dwie niedziele zostaną
„wyáączone z handlu”. Nie usatysfakcjonuje to wszystkich, a zwolennicy
wolnego rynku przekonują, Īe wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych

CZY ROLNIK DOCZEKA SIĉ
UCZCIWEGO ZAàATWIENIA SPRAWY
PRZEZ WàADZE POWIATU?
Listy Piotra Adamskiego, przesyáane do „Czasu Ostrzeszowskiego”,
ukazaáy jego wieloletnie zmaganie siĊ
z zanieczyszczaniem wody. Publikowaá
je w gazecie, poniewaĪ nikt naleĪycie
nie reaguje na zagroĪenie powodowane
przez sąsiadujący z nim zakáad. Niestety, informacja peánomocnika starosty
ds. kontaktów z mediami wykazaáa, Īe
ostrzeszowskie starostwo do pomocy
siĊ nie kwapi.
W takiej sytuacji, jako radny powiatowy, nie mogĊ milczeü, a za napisane
tu sáowa biorĊ peáną odpowiedzialnoĞü.
TwierdzĊ, Īe pomóc w tej sprawie moĪna i naleĪy. Trzeba tylko chcieü.
Po przeanalizowaniu prasowych
artykuáów oraz materiaáów, które pan
Adamski dostarczyá do starostwa, doszedáem do wniosku, Īe wspóádziaáającym ze sobą instytucjom i urzĊdom nie
zaleĪy na rozwiązaniu problemu, a poprzez stosowanie róĪnych zabiegów,
próbuje siĊ ze zgáaszającego sprawĊ
zrobiü dziwaka.
NaleĪy zapytaü: dlaczego na to
wszystko siĊ pozwala? Czy starosta,
zarząd powiatu i komisja rewizyjna, która badaáa sprawĊ, tego nie dostrzega?
Powinni dostrzegaü, poniewaĪ
pan Adamski kierowaá do nich skar-

gi i dostarczaá dowody. Czy wáadze
powiatu mogą byü do takiego stopnia
niewraĪliwe i nie reagowaü na krzywdĊ
zwracającego siĊ z proĞbą o pomoc
czáowieka? A moĪe zaĪyáoĞci, przyjacielskie kontakty urzĊdników róĪnego
szczebla z wybranymi bogatymi przedsiĊbiorcami, wzajemne wspieranie siĊ
w obrĊbie zwartej grupy dziaáania powodują przedkáadanie partykularnych
interesów ponad dobro wspólne, ponad
sprawiedliwoĞü spoáeczną i stąd butny
stosunek do ludzi biedniejszych?
Trudno takim domysáom daü wiarĊ,
gdyĪ samodzielnie rządzące w powiecie
PSL na ulotkach wyborczych deklarowaáo: „JesteĞmy blisko ludzkich spraw”
zaĞ w punkcie 11. programu zapisano:
„DbaáoĞü o otaczające Ğrodowisko - wsparcie dziaáaĔ proekologicznych”.
Jeden z radnych pisaá nawet, „nie moĪna pozostawiü spraw niezamkniĊtych”,
i obiecywaá, Īe problemy nĊkające
mieszkaĔców spróbuje rozwiązywaü.
Deklaracje te jednak káócą siĊ z tym,
co zrobiono.
Moje przypuszczenia co do tego,
Īe blokowane jest ujawnienie prawdy,
poparte są dowodami. OtóĪ Prokuratura
Rejonowa w Ostrzeszowie postanowieniem z dn. 28/11/2012 r. umorzyáa

wolnych dni odbije siĊ niekorzystnie na budĪecie paĔstwa - mówi siĊ
o czterech, a nawet oĞmiu miliardach
záotych. UwaĪam, Īe to dane wyssane z palca. Z niezaleĪnych od
projektodawców badaĔ wynika, Īe
jeĞli obywatele wiedzą, Īe najbliĪsza
niedziela bĊdzie dniem wolnym od
handlu, to robią zakupy w piątek do
póĨnych godzin wieczornych, a takĪe w sobotĊ, co w duĪym stopniu
rekompensuje ubytek sprzedaĪy
w niedzielĊ. Poza tym z badaĔ wynika, Īe w niedzielĊ nie ma wielkich
wpáywów ze sprzedaĪy, nie dokonuje
siĊ znaczących transakcji.
Z wypowiedzi wynikaáo, Īe
w komisjach sejmowych trwają
prace nad przedstawionym przez
NSZZ „SolidarnoĞü” projektem.
Jest on korygowany - wykluczono
np. karanie wiĊzieniem za áamanie
przez pracodawcĊ zakazu pracy
(bĊdą kary pieniĊĪne). Mówi siĊ teĪ
o wyáączeniach pewnych dziedzin
sprzedaĪy, np. w zakáadach pogrzebowych, w kwiaciarniach, w sklepach
z dewocjonaliami. Z kolei nie wolno
bĊdzie sprzedawaü w tzw. duĪych
sklepach, z czego moĪe wyniknąü
problem zgodnoĞci z konstytucją,
co poseá podkreĞlaá. Zapewniá teĪ,
Īe wszystkie istotne wnioski kaĪdej
ze stron bĊdą wziĊte pod uwagĊ.
- Zarys jest sáuszny - twierdziá J.
MosiĔski - trzeba jednak te wszystkie
opinie wypoĞrodkowaü. Nawet te dwa
dodatkowe wolne dni nie zmienią
mentalnoĞci Polaków, aby w niedzielĊ
byü z sobą, z rodziną, a niekoniecznie
chodziü po sklepach. Niewykluczone, Īe do koĔca czerwca, a moĪe
w lipcu komisje sejmowe wypracują
projekt ustawy, który we wrzeĞniu
moĪe tra¿ü pod obrady i nie wczeĞniej jak po upáywie szeĞciu miesiĊcy
od uchwalenia ustawa bĊdzie mogáa
wejĞü w Īycie.
Ğledztwo mimo stwierdzenia, jak sama
napisaáa, przekroczenia wskaĨników
zanieczyszczeĔ wody w rowie od kilkudziesiĊciu do kilkuset razy. Wiadomo teĪ
byáo, skąd zanieczyszczenia pochodzą.
Podpisali siĊ pod tym postanowieniem
zarówno policjant, jak i prokurator. CzyĪ
to nie jest absurd i pogwaácenie prawa
zobowiązującego organy Ğledcze do
rzetelnego postĊpowania?
Na sesji w dniu 20.05.2016 r. wysáuchano skargi P. Adamskiego, który
dostarczyá zdjĊcia potwierdzające zanieczyszczenia i szereg pism, w tym
to o umorzeniu postĊpowania. Skutek
jest taki, Īe na tamtym wysáuchaniu siĊ
skoĔczyáo i Īadnych kroków zmierzających do rozwiązania problemu nie
podjĊto. Radni i zarząd szybko odwrócili
siĊ od pokrzywdzonego. Nawet radny,
który czĊsto zaznacza, Īe jest opozycjonistą, nabraá wody w usta. Jedynie
radny Jerzy Mucha popará moje proĞby
o uczciwe rozwiązanie tej sprawy, ale
mimo naszych apeli, sprawĊ zanieczyszczeĔ wyciszono.
Tak nie powinni postĊpowaü ludzie,
którzy, skáadając przysiĊgĊ radnego,
wypowiadają m.in. tak waĪne sáowa:
ĝlubujĊ rzetelnie i sumiennie wykonywaü obowiązki wobec Narodu Polskiego, czyniü wszystko dla pomyĞlnoĞci
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej
i dobra obywateli, przestrzegaü Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. CzyĪ postawa, jaką zastosowano
wobec problemu nagáoĞnionemu przez
P. Adamskiego nie moĪe byü odbierana
jako tchórzostwo i záamanie wiernoĞci
záoĪonej przysiĊdze?
Wáadza do rozwiązania problemu
siĊ nie kwapi, dowodem czego byáa
informacja peánomocnika starosty ds.
kontaktów z mediami, zamieszczona
w „CzO”.
Mimo Īe mnie, jako radnego, za
obronĊ krzywdzonych ludzi straszo-

ZUP MEBLEX

Czynne od 9.00 do 19.00

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

LOS PRACOWNIKÓW
TYMCZASOWYCH
Jan MosiĔski mówiá takĪe o innych
sprawach. Za waĪny problem uznaá
sytuacjĊ tzw. pracowników tymczasowych. Chodzi o osoby pracujące czĊsto za bardzo maáe pieniądze i choü
bywa, Īe pracują w ¿rmie kilkanaĞcie
lat, i tak mają status pracownika tymczasowego, za którego nie odprowadza siĊ Īadnych skáadek. Rząd
dokonaá zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych, wprowadzając
szereg obostrzeĔ, co wymusi na pracodawcy inne podejĞcie do tej sprawy.
- Ustawa ta miaáa kiedyĞ rozwiązaü problem bezrobocia, a staáa siĊ dla
wielu pseudopracodawców, hochsztaplerów furtką do wykorzystywania
ludzi jako taniej siáy roboczej. My z tym
walczymy - przekonywaá poseá.
Mówiá teĪ o ochronie kobiet w ciąĪy wykonujących pracĊ tymczasową.

JAN MOSIēSKI W KOMISJI
WERYFIKACYJNEJ
5 maja weszáa w Īycie ustawa
dotycząca tzw. dzikiej prywatyzacji
w Warszawie. Na mocy tej ustawy
bĊdzie dziaáaáa komisja wery¿kacyjna.
Przewodniczyü jej bĊdzie wiceminister
sprawiedliwoĞci Patryk Jaki. Sejm ma
wyáoniü oĞmiu pozostaáych czáonków
komisji zgáoszonych przez wszystkie
partie - w gronie czterech kandydatów
PiS znalazá siĊ równieĪ Jan MosiĔski.
Komisji na pewno nie zabraknie pracy,
bo nie od dziĞ wiadomo, jak wiele przy
tej „reprywatyzacji” zrobiono przekrĊtów, nielegalnych transakcji, ile
ludzkich dramatów przyniosáa. Gorzej,
jeĞli niektórzy hochsztaplerzy dziaáali
„w granicach prawa”, które, jak wiemy, czĊsto niewiele ma wspólnego
ze sprawiedliwoĞcią.

KADENCYJNOĝû
BURMISTRZÓW I WÓJTÓW
ODROCZONA
Poseá poruszyá teĪ noĞny ostatnio
temat ograniczenia do dwóch kadencji
peánienia funkcji przez burmistrzów,
wójtów i prezydentów miast. Takie
ograniczenie bĊdzie, lecz nie od
no juĪ pozwami sądowymi, nie mogĊ
pozostaü obojĊtny i bierny. Dlatego
postanowiáem zabraü gáos w prasie,
gdyĪ na sesji problemu poruszaü nie
chciano. UwaĪam, Īe wbrew temu,
jak widzi to partia rządząca w powiecie, sprawa zanieczyszczeĔ nie jest
naleĪycie zakoĔczona i tym pismem
wyraĪam sprzeciw wobec stanowiska
starostwa i sposobu traktowania skarĪących siĊ ludzi.

24.05.2017
17.11.2010

najbliĪszych wyborów samorządowych, ale kolejnych. Posáowie PiS,
wsáuchując siĊ w gáosy prawników,
takĪe sĊdziów Trybunaáu Konstytucyjnego, postanowili, Īe ustawa zacznie
dziaáaü dopiero po nastĊpnej peánej
kadencji. Poza tym osoby, które z racji
ustawy stracą moĪliwoĞü ubiegania
siĊ o fotel burmistrza czy wójta, po
upáywie jednej kadencji bĊdą mogli
ponownie wystartowaü w wyborach.
- Chcemy daü szansĊ ludziom
máodym - stwierdzaá poseá. - Nikogo
teĪ nie chcemy skreĞlaü, bo przecieĪ wielu z obecnych burmistrzów
i wójtów to naprawdĊ dobrzy gospodarze gmin.

SZANSA NA KANALIZACJĉ
ROGASZYC
Na koniec J. MosiĔski poruszyá
problem lokalny, a jest nim brak kanalizacji we wsi Rogaszyce. Sygnaá
w tej sprawie poseá otrzymaá od Edmunda Missali, którego wsparli radny
Zbigniew Nycz i soátys Rogaszyc,
Zygmunt Górecki.
- Dzisiaj spotkaáem siĊ z burmistrzem, Īeby znaleĨü moĪliwoĞci
wspóá¿nansowania budowy systemu
kanalizacji we wsi Rogaszyce. Chciaábym pomóc, bo problem dotyczy
blisko dwóch tysiĊcy mieszkaĔców,
którzy borykają siĊ z odprowadzaniem
i oczyszczaniem Ğcieków. W najbliĪszym czasie wystąpiĊ do ministra
Ğrodowiska z zapytaniem o moĪliwoĞü
¿nansowania tego typu inwestycji,
bo nie mieĞci siĊ ona w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich. JeĞli
znajdą siĊ Ğrodki, to miasto takĪe
bĊdzie partycypowaü w kosztach inwestycji.
Na spotkaniu z burmistrzem mówiono jeszcze o niebezpiecznych
miejscach na drodze krajowej nr 11,
w miejscowoĞci Kocháowy. W sprawie
modernizacji tej drogi poseá obiecaá
szukaü wsparcia u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
K. Juszczak
PaĔstwo i wáadza nie moĪe baü
siĊ silnych i musi sáuĪyü obywatelom.
Radny Rady Powiatu
Stanisáaw Hemmerling.
PS
Skoro powiatowy inspektor do zagroĪenia nie mógá dojechaü z powodu
braku sáuĪbowego samochodu, wnioskowaá bĊdĊ, aby za 155 tys. kupiü
dwa taĔsze, a nie jeden „wypasiony”
samochód.

„BIAàA SOBOTA”
3 CZERWCA
9:00 - 14:00
RYNEK w Ostrzeszowie

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. oraz Starostwo Powiatowe
zapraszają mieszkaĔców powiatu
ostrzeszowskiego w sobotĊ, 3 czerwca 2017 roku, do udziaáu w pro¿laktycznej akcji zdrowotnej. DostĊpne
dla PaĔstwa bĊdzie:
•
•
•
•
•
•

Pomiar glukozy,
Pomiar wagi ciaáa,
Pomiar ciĞnienia tĊtniczego,
EKG,
Bezpáatne konsultacje lekarskie,
Zapoznanie mieszkaĔców z zasadami zdrowego Īywienia,

•
•
•
•

Fizjoterapia,
Spirometria,
Pro¿laktyka badania piersi,
Informacje o szkole rodzenia,
kartach EKUZ, sanatoriach, prawach pacjenta,

Istnieje moĪliwoĞü skorzystania
z porady specjalisty:
• Chirurg,
• Internista,
• Onkolog,
• PoáoĪna,
• Dietetyk,
• Fizjoterapeuta,

Serdecznie zapraszamy!

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

R
O
W
E
R
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

LIKWIDACJA
KOLEKCJI
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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.

ci są w szkole, ja
sprzątam, wycieram kurze, robiĊ
pranie… Obiad
jemy wspólnie
ok. 15.00 - kiedy
wszyscy są juĪ
w domu. JeĞli
ktoĞ przyjdzie
wczeĞniej ze
szkoáy, a jest
gáodny, to sam
szykuje sobie
coĞ do zjedzenia.
Mama Wioletta z czuáoĞcią
i ciepáem mówi
o kaĪdej ze swoich pociech:
Najstarsza,
25-letnia, córka
Julia przed rokiem wyszáa za
mąĪ i wyprowadziáa siĊ z domu.
Mieszka z mĊĪem w Ostrowie
Kaliskim. Jest
stanowcza i ambitna, bardzo
lubi siĊ uczyü
- skoĔczyáa jedne studia, teraz
studiuje informatykĊ, chodzi
prywatnie na jĊzyk angielski.
19-letnia Ola
to uczennica kl.

Rodzina ĝwiątczaków na zdjĊciu ze Ğlubu najstarszej córki - Julii.
Szczególna okazja, by zaprezentowaü caáą gromadkĊ.

NIE WYOBRAĩAM
SOBIE INNEGO ĩYCIA
Przed nami jeden z najpiĊkniejszych dni w roku - DzieĔ Matki.
Takie ĞwiĊto to wspaniaáa okazja,
by przedstawiü matkĊ niezwykáą,
matkĊ dziewiĊciorga dzieci - panią
WIOLETTĉ ĝWIĄTCZAK z Mąkoszyc.
- Sama pochodzĊ z „maáej” rodziny,
mam tylko jedną siostrĊ - rozpoczyna
rozmowĊ p. Wioletta. - U nas w domu
zawsze byáo tak pusto, cicho… Za to
mąĪ pochodzi z rodziny, gdzie byáa
piątka dzieci i kiedy bywaáam u niego
w okresie narzeczeĔstwa, bardzo mi
siĊ tam podobaáo - te wspólne ĞwiĊta,
zjazdy rodzinne, duĪe grono osób zasiadających przy stole… I chyba wówczas zapragnĊáam mieü duĪą rodzinĊ.

SONDA

Iwona Wypchâo
pracownik produkcji

Mama jest dla kaīdego waīna
w īyciu. To wâağnie z niĆ ma siċ tċ
specjalnĆ wiċĩ, której nie ma siċ z nikim
innym w rodzinie. Mama jest zawsze
opokĆ, moīna siċ do niej zwróciý, gdy
ma siċ jakiğ problem, przytuli i pogâaszcze, obojċtnie, w jakim jest siċ wieku.
MojĆ mamċ cenie najbardziej za
to, īe ze mnĆ jest, īe zawsze mogċ na
niĆ liczyý. Kocham jĆ bardzo.
Nie mam jednego konkretnego
najlepszego wspomnienia, ale szczególnie miâo wspominam, īe zawsze,
gdy byâam chora, to mama nade mnĆ
czuwaâa i sprawiaâa, īe czuâam siċ lepiej, sâowem i domowym rosoâkiem.
Teraz sama jestem mamĆ i jeszcze
bardziej potraÀċ doceniý wysiâek, jaki
wâoīyâa w moje wychowanie. Chciaâabym byý dla mojego syna takĆ opokĆ,
jakĆ dla mnie jest moja mama.
Mojej mamie īyczċ duīo zdrowia,
bo to jest w īyciu najwaīniejsze. Īyczċ jej równieī, īeby byâa ze mnĆ jak
najdâuīej i īebyğmy mogây zawsze na
siebie liczyý.

OczywiĞcie nie przypuszczaáam, Īe
bĊdzie ona aĪ tak duĪa.
WnĊtrze domu nowoczesne,
z wieloma ornamentami, ozdobami - wszĊdzie daje siĊ odczuü artystyczne
zamiáowanie gospodyni. Ta estetyka,
porządek i áad nawet trochĊ dziwi, zwaĪywszy, Īe przecieĪ mieszka tu na co
dzieĔ doĞü liczna gromadka domowników. Ale, jak zapewnia pani Wioletta,
ta stylowa estetyka, to nie tylko jej zasáuga, bo równieĪ mąĪ jest miáoĞnikiem
starych rzeczy, zaĞ o czystoĞü i porządek dbają wszyscy, równieĪ dzieci.
- Byáo czasami ciĊĪko, ale jest to dla
mnie naturalne. Wszystko trzeba sobie
poukáadaü, zrobiü plan dnia. Gdy dzie-

III Technikum Fryzjerskiego ZS nr 1,
zrobiáa prawo jazdy, wiĊc teraz dojeĪdĪa do szkoáy samochodem. PrzepiĊknie czesze i choü jest jeszcze
uczennicą, ma juĪ duĪo klientek.
Arek - uczeĔ Technikum LeĞnego
w Miliczu - interesuje siĊ leĞnictwem,
przyrodą. Chodzi po lasach z lornetką, podpatruje zwierzynĊ. TĊ pasjĊ
odziedziczyá pewnie po nieĪyjącym
juĪ chrzestnym, który byá leĞniczym
w Marcinkach.
Bartek - uczeĔ ZS nr 2 - to przyszáy kucharz. Niebawem jako jeden
z najlepszych kucharzy bĊdzie miaá
praktyki w Starym Dworze. Cháopak
z duĪym poczuciem humoru. Drugą
jego pasją jest piáka noĪna - gra nawet
w druĪynie Ajaksu Rojów. Bardzo lubi
prace polowe i porządkowe w domu,
potra¿ zrobiü wszystko - „záota rączka”.
Kasia chodzi do drugiej klasy gimnazjum. Jej marzeniem jest pójĞü do
szkoáy policyjnej na kierunek kryminalistyki. Uwielbia programy telewizyjne
na ten temat. Jest skryta, spokojna.
Paweá to uczeĔ kl. VI SP w Mąkoszycach, jego wiĊc gimnazjum juĪ
ominie. Komputery i piáka noĪna, to
tematy, które go najbardziej porywają.
Gra w Zefce Kobyla Góra. Niebawem
z druĪyną pojadą na tydzieĔ do Hiszpanii, Barcelony - radoĞü niesamowita.
Kuba jest rok máodszy od Pawáa.
Podobnie jak w przypadku brata interesuje go piáka noĪna oraz informatyka.
Ania - maáa, drobna blondyneczka,
chodzi do kl. IV SP. To prawdziwe „Īywe
srebro”. Wesoáa Ğmieszka, uczy siĊ

tegoroczny maturzysta
Moja mama jest wymagajĆca,
bardzo dbajĆca o swoje dzieci i o
swojego mċīa, zajmuje siċ pieczoâowicie domem, jest bardzo waīna
dla mnie i dla naszej rodziny.
Ceniċ jĆ za to, īe stawia przede
mnĆ wymagania. Dziċki niej mam
cele, do których pomaga mi dĆīyý. StawiajĆc przede mnĆ coraz
to nowsze wyzwania, pozwala mi
siċ rozwijaý i uczyý.
Nie zawsze jestem grzecznym
synem. Jednak staram siċ, by mama
byâa ze mnie dumna.
Moim najlepszym wspomnieniem zwiĆzanym z mamĆ jest
wspólna wycieczka z rodzicami
nad morze.
W tak waīnym dniu, jakim jest
Dzieĕ Matki, chciaâbym īyczyý mojej
mamie pociechy ze mnie i mojego
rodzeĕstwa. Równieī tego, īeby
zawsze ğwieciâo dla niej sâoĕce oraz
īeby speâniây siċ jej wszystkie, nawet
te najskrytsze, marzenia.

DokoĔczenie na str. 13.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Mama najlepsza na ğwiecie! (26 maja - Dzieĕ Matki)

Dawid Podjuk

dobrze i, jak to dziewczynka, interesuje siĊ modą. Bardzo chĊtnie pomaga
starszej siostrze w ukáadaniu wáosów.
8-letni Kacperek to najmáodsze
dziecko paĔstwa ĝwiątczaków. Taka
„kropka nad i” - jak okreĞla mama.
Dziecko bardzo ruchliwe, a nawet
nadpobudliwe. Ma teĪ pewne káopoty
z mową, imaáy siĊ go róĪne choroby,
ale zaczyna z tego wychodziü. I co tu
duĪo mówiü - jak kaĪde najmáodsze - bardzo, bardzo kochane.
- Dzieci mamy grzeczne, dobrze
siĊ uczą, ale wymaga to wysiáku, dopilnowania pewnych spraw, pomocy
w odrabianiu lekcji. DuĪo czasu pocháaniają im, jak chyba wszystkim dziĞ,
komputery, ale najwaĪniejsze, Īe sport,
bieganie na ĞwieĪym powietrzu, rower,
deskorolka zabiera im wiĊcej czasu,
z czego bardzo siĊ cieszĊ.
Pracy jest duĪo, lecz uwaĪam, Īe
ci, którzy nie decydują siĊ na dzieci, nie
wiedzą, co tracą. Mając taką gromadkĊ,
siáą rzeczy mam duĪe doĞwiadczenie
lekarskie, kucharskie, pedagogiczne- w kaĪdej dziedzinie. Trzeba byü dietetykiem, bo jeden ma kamicĊ nerkową,
inny początki cukrzycy. Trzeba teĪ byü
psychologiem, aby umieü przeciwdziaáaü káótniom i sporom. Trzeba mieü
odporny charakter, bo nie brak sytuacji,
przy których áatwo siĊ zaáamaü.
Ale dzieci duĪo mi pomagają, nie
mogĊ narzekaü. Muszą siĊ czegoĞ
nauczyü, bo kiedy wyjdą z domu, powinny umieü gotowaü, praü, sprzątaü.

Dominik Ptak

uczeĕ technikum informatycznego
Moja mama jest wspaniaâa, dba
o mnie. Jest osobĆ bardzo miâĆ i kochanĆ. Ceniċ jĆ po prostu za to, īe
jest. Troszczy siċ o mnie i pomaga mi,
gdy tego potrzebujċ. Oprócz bycia
rodzicem potraÀ byý równieī moim
przyjacielem. Moīna siċ z niĆ dogadaý w wielu kwestiach.
Czasem nie jestem grzecznym
synem. Najbardziej siċ na mnie denerwuje, gdy zbyt póĩno wracam,
natomiast chwali mnie i jest ze mnie
dumna za osiĆgniċcia w sporcie.
Jest jedno wspomnienie, które
jest zarazem najlepszym i najbardziej
wzruszajĆcym. Kiedy byâem maây, to
marzyâem o jakiejğ zabawce, w tym
samym czasie moja mama chciaâa
sobie kupiý ksiĆīkċ kucharskĆ. Nie
mogâa kupiý obu rzeczy, wiċc zamiast
ksiĆīki kupiâa mi zabawkċ.
Chciaâbym, īeby mama zawsze
przy mnie byâa. Īyczċ jej duīo uğmiechu oraz pociechy ze mnie i z caâej
rodziny.

Julia Mazurkiewicz
uczennica ZS nr 1

Moja mama jest bardzo opiekuĕcza i kochana. Choý jest niesamowicie
zapracowana, troszczy siċ o mnie i o
mojĆ siostrċ. Czasem zdarzy siċ jej byý
nadopiekuĕczĆ, ale bardzo jĆ kochamy.
W domu pracuje za 20 osób; staramy
siċ jej pomagaý, jak tylko potraÀmy.
Mama jest osobĆ, z którĆ mogċ
porozmawiaý od serca i zawsze mi
doradza. Mogċ jej ufaý w peâni. Za to
wszystko ceniċ jĆ najbardziej na ğwiecie. áĆczĆ nas przyjacielskie relacje.
Gdy miaâam zâamanĆ nogċ, mama
przychodziâa do mnie wieczorami
i oglĆdaâyğmy razem Àlmy, spaâyğmy
razem i wspominaâyğmy stare czasy. To
jest jedno z najmilszych wspomnieĕ,
jakie mi teraz przychodzĆ na myğl.
Mama sprawiâa wtedy, īe czuâam siċ
lepiej, īe byâam bezpieczna.
Mamie īyczċ, byğmy z siostrĆ byây
dla niej lepsze, bo, jak to córki, zawsze
potraÀmy znaleĩý ten sâabszy punkt.
Staramy siċ byý dobrymi dzieými, ale
czasem, mimo staraĕ, to nie wychodzi.
Īyczċ jej równieī, by powodziâo siċ
jej w pracy.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Maâgorzata Rychlak
z wnukami
pracownik porzĆdkowy

Moja mama jest bardzo kochana
i wspaniaâa. Ceniċ jĆ najbardziej za
to, īe oddaje serce swoim dzieciom
i wnukom. Zawsze odczuwaâam i odczuwam do tej pory, īe moja mama
bardzo mnie kocha i mam u niej niewyobraīalne wsparcie. Mama jest dla
mnie przyjacielem i zawsze tak byâo.
Mogċ siċ jej zwierzyý ze wszystkiego.
Jako dziecko pomagaâam mamie
i to siċ nie zmieniâo. Nadal bardzo
jej pomagam.
Nie sprawiaâam problemów moim
rodzicom. W dzieciĕstwie zdarzaây siċ
jakieğ psoty, ale nic powaīnego, nic,
czym bym jĆ bardzo zasmuciâa.
Jest nas dziewiċcioro rodzeĕstwa,
wiċc mamie byâo ciċīko, ale robiâa
wszystko, by jak najlepiej nas wychowaý i by niczego nam nie brakowaâo.
Moja mama jest uwielbiana przez
wszystkie swoje dzieci, wnuki i prawnuki, co najlepiej pokazuje, jak wspaniaâĆ
jest osobĆ.
Mamie īyczċ przede wszystkim
zdrowia, poniewaī nie wyobraīam sobie, īe mogâoby jej zabraknĆý. Kocham
mojĆ mamċ najbardziej na ğwiecie.
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Dwaj panowie „M” we wspomnieniach

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

Nie co dzieĔ zdarza siĊ spotkaü jednego wieczora dwóch stulatków. A jednak 8 maja nadarzyáa siĊ taka wyjątkowa
okazja - dziĊki poáączonym siáom osób
z TPZO i Biblioteki Publicznej, „przybyli”
na spotkanie z mieszkaĔcami miasta
dwaj zacni ostrzeszowianie: pák pilot

JAN MALIēSKI - bohater bitwy o AngliĊ,
oraz kupiec, kolekcjoner i ¿lantrop - IGO
MOĝ. WáaĞnie tym dwóm nieprzeciĊtnym postaciom, urodzonym w 1917 r.,
byá ten wieczór poĞwiĊcony.
Zapewne znali siĊ dobrze, bowiem
áączyá ich nie tylko rok urodzenia, lecz
równieĪ nauka w tej samej szkole podstawowej, potem jednak ich drogi rozeszáy siĊ, niewątpliwie za sprawą róĪnych
zainteresowaĔ. Jana MaliĔskiego od
máodzieĔczych lat fascynowaáy samoloty.
Zauroczony pokazami lotów szybowcowych, odbywających siĊ nad Baáczyną,
jeĨdziá rowerem aĪ do Poznania, aby
tam pobieraü nauki lotnicze. ZaĞ Igo
MoĞ przejawiaá talenty kupieckie, które
rozwijaá niezaleĪnie od uwarunkowaĔ
politycznych i okolicznoĞci.

- Pierwsze szlify kupieckie zdobywaá u mego ojca - rozpocząá gospodarz spotkania Bohdan Ogrodowski,
prezes TPZO.
Nie sposób w tym miejscu opowiedzieü dokáadnie o niezwykle barwnym
Īyciu kaĪdego z bohaterów. Zarys biogra¿i pilota Jana
MaliĔskiego
przytoczyá Dariusz Wrzalski,
wplatając doĔ
wątki osobistych
kontaktów. Z kolei Igo MoĞ „sam
opowiadaá” o sobie, a to dziĊki

archiwalnym nagraniom poznaĔskiej telewizji.
Wiele ciekawych historyjek
związanych z Īyciem obu panów,
wyróĪnionych
tytuáem Honorowego Obywatela
Ostrzeszowa,
moĪna byáo usáyszeü od krewnych i przyjacióá uczestniczących w tym „wieczorze
wspomnieĔ”.
- Byá serdecznym, jowialnym czáowiekiem, bardzo lubiá spotkania z ludĨmi
- wspomina córka p. Jana - Wanda MaliĔska-WiĊcek. - W 1968 roku przeszedá
ciĊĪką chorobĊ serca i nie mógá juĪ lataü,
co byáo dla niego wielkim dramatem. Po-

tem, po powrocie do Polski, rekompensowaá sobie to aktywnoĞcią w aeroklubie
szybowcowym. Miaáam duĪo szczĊĞcia,
Īe miaáam takiego fajnego tatĊ.
O szacunku, jakim cieszyá siĊ w Ğrodowisku lotniczym, i nie tylko, Ğwiadczyáa
opowieĞü syna, wspominającego ich
pobyt po latach w DĊblinie. Ciekawie
o wojennych przeĪyciach ostrzeszowskiego pilota i jego powrocie do miejsca zestrzelenia w 1939 r. opowiadaá
p. Marek Cieplik.
Za wybitne zasáugi na polu walki pák
Jan MaliĔski odznaczony zostaá KrzyĪem
Virtuti Militari, czterokrotnie KrzyĪem
Walecznych, Záotym KrzyĪem Zasáugi
z Mieczami, licznymi odznaczeniami

brytyjskimi, w tym Distinguished Flying Cross 1939-1945 ze záotą rozetką.
Swe bogate przeĪycia opisaá w ksiąĪce „Samolot zakryá sáoĔce”. WczeĞniej
zaĞ zawarte w tej ksiąĪce wspomnienia
moĪna byáo przeczytaü na áamach „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Ku pamiĊci Kazimierza Thiela

SFB Polska Sp. z o. o. | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500
Ostrzeszów

INĩYNIERA PROCESU
Twoja praca polegaü bĊdzie na:
• optymalizacji procesów montaĪowych (záoĪenia mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne),
• zarządzaniu dokumentacją i specy¿cznymi wymaganiami Klienta,
• przeprowadzaniu auditów procesu,
• analizie báĊdów i przeprowadzaniu dziaáaĔ korygujących,
• zapewnieniu maszyn o odpowiedniej zdolnoĞci i wydajnoĞci procesu.
Wymagania:
• znajomoĞü rysunku technicznego,
• min. roczne doĞwiadczenie w obszarze produkcji,
• umiejĊtnoĞü tworzenia dokumentacji procesowych i stanowiskowych
(PFLOW, FMEA, Control Plan, Instrukcje MontaĪu),
• biegáa znajomoĞü pakietu MS Of¿ce,
• dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego w mowie i w piĞmie,
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü,
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole,
• odpornoĞü na stres.
Mile widziana:
• znajomoĞü jĊzyka niemieckiego bĊdzie dodatkowym atutem,
• praktyczna znajomoĞü narzĊdzi Lean,
• znajomoĞü wymagaĔ ISO TS 16949.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole, wyĞlij swoje
CV i list motywacyjny na: info@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ
stanowiska, na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

Tego wieczoru nie zabrakáo teĪ
wspomnieĔ o drugim z bohaterów - Igo Mosiu.
- JeĞli chodzi o naszego wujka, ta
jego pasja zaczĊáa siĊ w dramatycznych
latach okupacji, w Kielcach - wspomi-

optymizmem i dystansem do Ğwiata, ale
teĪ czáowieka lubiącego byü docenianym i chwalonym. Tych oznak sympatii
i chwaáy chyba mu nie brakowaáo - byá
przecieĪ Kawalerem Orderu UĞmiechu
i Wielkiego KrzyĪa Orderu ĝwiĊtego

naá bratanek Andrzej MoĞ (twórca ¿lmu
o SerbeĔskim). - DziĊki swoim niesamowitym umiejĊtnoĞciom handlowym i doskonaáej znajomoĞci Ğrodowiska, udaáo
mu siĊ dotrzeü do wysoko postawionych
urzĊdników niemieckich i wykupiü z rąk
gestapo syna Henryka Sienkiewicza.
Woluminy podarowane przez ocalonego w dowód wdziĊcznoĞci staáy siĊ
zaląĪkiem kolekcjonerskiej pasji i miáoĞci
do twórczoĞci Sienkiewicza. TĊ historiĊ
autora „Quo vadis” przenosiá w nastĊpne
lata, aĪ do momentu, gdy z jego fundacji
powstaáo Muzeum Literackie im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.
Warto przypomnieü, Īe takĪe
w ostrzeszowskim muzeum znajduje siĊ
staáa ekspozycja powstaáa z jego zbiorów: „Ignacy MoĞ - rodzinnemu miastu”.
Ze wspomnieĔ uczestników spotkania wyáaniaáa siĊ postaü czáowieka obdarzonego wielkim poczuciem humoru,

Sylwestra oraz Honorowym Obywatelem
Ostrzeszowa i… Ostrowa Wlkp.
- Obaj mieli szczĊĞcie w Īyciu - takie
stwierdzenie padáo kilkakrotnie tego
wieczoru. Zresztą obaj przyznawali,
Īe są ludĨmi szczĊĞliwymi. Co waĪne,
szczĊĞciem tym dzielili siĊ z innymi,
czyniąc wiele dobra.
Ignacy MoĞ zmará 17 grudnia 2001 r.
PiĊü lat póĨniej, 6 lutego 2006 r., odszedá
na wieczną wartĊ pák Jan MaliĔski.
Dáugo trwaá wieczór wspomnieĔ
o dwóch wybitnych ostrzeszowianach,
bo teĪ niemal kaĪdy z obecnych na
sali miaá do opowiedzenia jakąĞ o nich
historiĊ.
I ja miaáem szczĊĞcie kilkakrotnie
przebywaü w obecnoĞci obu panów,
rozmawiaü z nimi i te chwile z czuáoĞcią
noszĊ w swej pamiĊci.

W Doruchowie, na grobowcu rodziny Thielów odsáoniĊto tablicĊ poĞwiĊconą prof. dr. hab. Kazimierzowi
Thielowi (Kazimierz Thiel jest pochowany na warszawskich Powązkach).
W uroczystoĞci wziĊáy udziaá wáadze
samorządowe gminy, przedstawiciele
Towarzystwa Przyjacióá Ziemi Ostrzeszowskiej z prezesem Bohdanem Ogrodowskim na czele, máodzieĪ szkolna
i liczna reprezentacja mieszkaĔców,
a takĪe rodzina Ğp. Kazimierza Thiela
z jego Īoną Marią.
www.powiatostrzeszowski.pl
fot. D. Wrzalski

Krzysztof Juszczak

Nagroda Pro Libris Biblioteki
Publicznej w Ostrowie
dla prof. Romana Dziergwy

W minioną ĞrodĊ, 10 maja, w Forum Synagoga bibliotekarze i czytelnicy z powiatu ostrowskiego ĞwiĊtowali
DzieĔ Bibliotekarza i Bibliotek. W tym
roku po raz pierwszy przyznano Medal
Pro Libris. Kapituáą tego wyróĪnienia jest Rada Programowa Biblioteki
Publicznej im. Stefana RowiĔskiego
w Ostrowie Wielkopolskim. Z okazji
tegorocznego ĝwiĊta Bibliotekarzy i Bibliotek wyróĪnienie specjalne - Medal
Pro Libris - otrzymaá prof. zw. dr hab.
Roman Dziergwa. Jest to wyraz podziĊkowania za dáugoletnią wspóápracĊ
z Biblioteką Publiczną w Ostrowie w za-

SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która
zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego. Do naszego zespoáu poszukujemy:

24.05.2017

kresie literackiego táumaczenia wspomnieĔ autorów niemieckich, związanych
z ziemią ostrowską, ostrzeszowską
i odolanowską oraz wielokrotne uczestnictwo w konferencjach naukowych
i spotkaniach dla czytelników Biblioteki
jako moderator, táumacz i wykáadowca.
W najbliĪszym czasie ukaĪą siĊ
przygotowane juĪ do druku Wspomnienia o mieĞcie Odolanowie i ziemi
ostrowskiej pióra niemieckiego pastora
Arthura Rhode. Wydarzeniu temu towarzyszyáa bĊdzie specjalna uroczystoĞü
promocyjna.

„ZIELONY OGRÓD”
Nowe Centrum Ogrodnicze
Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego
(przy dawnym Autopro¿)

 Krzewy
 Drzewka

 Byliny
 Kwiaty

ZAPRASZAMY
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Grabów

AĪ siĊ coĞ stanie
Wyjątkowym brakiem wiedzy,
a moĪe i ignorancją wykazują siĊ
ludzie odpowiedzialni za ustawienie
znaku drogowego w Grabowie. Na
wąskim chodniku przy ruchliwej ulicy
Kaliskiej znak drogowy usytuowany
jest tak nisko, Īe czáowiek mierzący
180cm, krawĊdĨ wystającej tablicy ma
na wysokoĞci oka. Chwila nieuwagi
i nieszczĊĞcie gotowe.
Informujemy o tym zagroĪeniu
juĪ trzeci raz. Miejmy nadziejĊ, Īe
odpowiedzialne za ten stan rzeczy
sáuĪby, nie bĊdą czekaü na dowody
rzeczowe, czyli wybite oko czy skaleczoną gáowĊ. A moĪe…

Chodnik do remontu
Tak wygląda chodnik na ul. Sportowej.
Na pierwszy rzut oka widaü, jak bardzo
róĪni siĊ od wyáoĪonego kostką brukową
placu manewrowego przed budynkiem
jednostki PSP w Ostrzeszowie. Podobno,
kiedy wykáadano kostką plac przed remizą,
zaproponowano wáadzom miasta, by „za
jednym zamachem” równieĪ wybrukowaü
przylegający do placyku zniszczony, dziurawy chodnik. Miasto jednak nie bardzo kwapiáo siĊ z przystąpieniem do tego projektu
i teraz mamy chodnik jak na zaáączonym
obrazku. Jasne, Īe przechodnie poradzą
sobie, bo przecieĪ plac przed remizą jest
równy i szeroki… A jednak trochĊ wstyd.

Torzeniec

Dbają o miejsca
pamiĊci

TRUJĄCY DYM NAD MIASTEM

fot. S. Szmatuáa
DokoĔczenie ze str. 1.
StraĪacy uwijali siĊ, jak mogli. Ale poĪar „róĪnej maĞci” odpadów - co wiedzą nie tylko straĪacy,
jest trudny do ugaszenia. Tak byáo i tym razem - dwa dni póĨniej ogieĔ pojawiá siĊ ponownie.
Nie pierwszy juĪ raz paliáy siĊ Ğmieci na ostrzeszowskim wysypisku. A przecieĪ, ze wzglĊdu na
skáadowane tam odpady, podczas spalania których
wytwarzają siĊ bardzo szkodliwe dla zdrowia
toksyny (pewnie Īadne sáuĪby tego nie badaáy,
wiĊc, jak zwykle, nie bĊdzie nic wiadomo), poĪar
w tym miejscu w ogóle nie powinien siĊ zdarzyü.
A jednak co jakiĞ czas... Dlaczego? Niektórzy
sugerują, Īe dzieje siĊ tak zawsze po zbiórce „wielkich gabarytów”, inni, Īe to dla kogoĞ korzystne.
Trudno daü temu wiarĊ, ale wobec takich gáosów
oraz w związku z niedawnym zrzutem substancji,
której zainteresowane osoby, nawet w towarzystwie sáuĪb, nie mogáy zobaczyü ani zbadaü,
chyba czas najwyĪszy, by ktoĞ zainteresowaá siĊ
ostrzeszowskim wysypiskiem, bo ostatnio coĞ tu
brzydko pachnie…
Komunikat straĪaków w tej sprawie
19 maja, chwilĊ po godzinie 18.00, ostrzeszowscy straĪacy dostali wezwanie do palącego
siĊ skáadowiska Ğmieci przy ul. Ceglarskiej. Na
miejsce przybyáo 6 zastĊpów straĪy, czyli áącznie
25 ratowników, oraz o¿cer dyspozycji komendanta,

fot. OSP Kobyla Góra

który pojawia siĊ na miejscu duĪych zdarzeĔ, by
przejąü dowodzenie.
PoĪar objąá okoáo 400m2 powierzchni, na
szczĊĞcie obyáo siĊ bez osób poszkodowanych,
równieĪ dziĊki temu, Īe dziaáo siĊ to 300m od
najbliĪszych zabudowaĔ.
Ratownicy, zabezpieczeni aparatami ochrony dróg oddechowych, podali dwa prądy wody
w obronie, by poĪar siĊ nie rozprzestrzeniaá. W kolejnej fazie podano prąd piany, co przyczyniáo siĊ
do opanowania ognia. Po przyjeĨdzie kolejnych
jednostek podano znów dwa prądy piany ciĊĪkiej,
co poskutkowaáo ugaszeniem poĪaru.
Policja i straĪ miejska zablokowaáa pobliskie
drogi, w celu uáatwienia dowoĪenia wody na miejsce zdarzenia. Mimo, Īe w pobliĪu znajduje siĊ
staw, skorzystanie z tej wody byáo utrudnione.
Na miejscu uĪyto równieĪ spycharki, którą
zepchniĊto dopalające siĊ Ğmieci na pusty plac,
na którym pogorzelisko zostaáo dokáadnie przelane
wodą i dogaszone.
Akcja straĪaków trwaáa 4 godziny i 17 minut,
zuĪyto ok. 80m3 wody oraz 130 litrów Ğrodka pianotwórczego. Trudno okreĞliü, jaka byáa przyczyna
poĪaru i co dokáadnie siĊ zapaliáo.
21 maja doszáo do kolejnego poĪaru na wysypisku, jednak nie byáa to tak groĨna sytuacja
jak dwa dni wczeĞniej. W akcji braáo udziaá 5
zastĊpów, a dziaáania trwaáy 1 godzinĊ i 38 minut.

W miniony wtorek pracownicy z ramienia Gminy
Doruchów sprzątali teren
przy obelisku upamiĊtniającym wydarzenia z 1 i 2
wrzeĞnia 1939 roku, kiedy to Niemcy rozstrzelali
i spalili Īywcem 34 osoby
cywilne - mĊĪczyzn, kobiety, dzieci i starców - oraz
dwóch nieznanych polskich Īoánierzy.
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DLA ZDROWIA I DLA PRZECHODNIÓW

ArtyĞci Ğpiewający na ostrzeszowskim Rynku
to niezbyt czĊsty widok. WáaĞnie taki artystyczny
wystĊp mogli w Ğrodowe popoáudnie oklaskiwaü
przechodnie. Ten interesujący muzyczny happening
odbyá siĊ w ramach II Wielkopolskich Dni Sztuki
i Zdrowia. Organizatorem wystĊpów w kilkunastu
miejscowoĞciach Wielkopolski jest Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt.

A wszystko odbywa siĊ pod patronatem Marszaáka
Województwa Wielkopolskiego, który do¿nansowaá
projekt.
Koncert przed ratuszem rozpoczĊáa Natalia
Nowaczyk, interpretując piosenki z repertuaru Anny
German: „Byü moĪe”, „Euredyki taĔczące” i „Czáowieczy los”. Przesáanie tego ostatniego utworu

(UĞmiechaj siĊ, do kaĪdej chwili
uĞmiechaj…) Ğwietnie wpisuje siĊ
w ideĊ przedsiĊwziĊcia.
- Wychodzimy z zaáoĪenia,
Īe muzyka moĪe mieü teĪ aspekt
terapeutyczny i dlatego gramy koncerty takĪe w szpitalach, wĞród
pacjentów i w domach pomocy,
gdzie sáuchacze zmagają siĊ z niesprawnoĞcią lub chorobą - mówi
Natalia Nowaczyk. - Dlatego teĪ
przed poáudniem z tym samym programem wystąpiliĞmy w Domu Pomocy Spoáecznej w Marszaákach.
Wierzymy, Īe poprzez muzykĊ
moĪemy poprawiü jakoĞü Īycia ludzi, pozwoliü na chwilĊ zapomnieü
o dolegliwoĞciach i problemach.
Piosenki Anny German są mi
szczególnie bliskie.
Po solistce przyszedá czas
na zespóá TANGO FOGG z Poznania. Muzycy z werwą wykonali stare przeboje Mieczysáawa
Fogga. Choü we wspóáczesnej
aranĪacji i interpretacji, nie straciáy nic ze swej lekkoĞci, dowcipu
i melodyki. Jak na maj przystaáo,
najpierw zabrzmiaáa piosenka
o biaáych bzach. Nie zabrakáo teĪ
najbardziej znanych przebojów
mistrza: „Nasza jest noc”, „OdrobinĊ szczĊĞcia
w miáoĞci”, „KaĪdemu wolno kochaü” i sáawnego
„Tanga Milonga”. ZaĞ solista zespoáu Radosáaw
Elis umiejĊtnie wplataá miĊdzy piosenki zabawne
dykteryjki o M. Foggu, popisując siĊ takĪe grą na
akordeonie i trąbce.
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WyróĪnienia dla seniorek powiatu ostrzeszowskiego!

- InteresujĊ siĊ latami 20. i 30., to wtedy wszystko siĊ zaczynaáo - mówiá po koncercie R. Elis. - PóĨniej ten sam repertuar Fogg udoskonalaá i powtarzaá.
Są to piosenki piĊkne, zabawne, mądre, czasami
i gáupie, ale oprawione fantastyczną muzyką… Pisali je znakomici poeci (Tuwim, Brzechwa, Hemar)
i muzycy Ğwiatowego formatu (Petersburski, Wáast).
Z Īalem przyznajĊ, Īe dziĞ nie ma takich twórców
(niedawno odszedá jeden z ostatnich - Wojciech Máynarski) i przez to nie ma juĪ tak uroczych piosenek.
Choü wystĊp nosiá tytuá „Tango Fogg - zapomniana piosenka”, moĪna mieü nadziejĊ, Īe równieĪ
dziĊki takim spontanicznym koncertom piosenki pana
Mieczysáawa pozostaną wiecznie máode.
K. Juszczak

Jadwiga Ciesielska - przewodnicząca Koáa Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Grabowie nad
Prosną - znalazáa siĊ w gronie osób,
które otrzymaáy specjalne wyróĪnienia

w konkursie „Viva Wielkopolski Senior”
- edycja 2017.
WĞród laureatów konkursu znalazáa siĊ takĪe prezes Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie Maágorzata Szymoniak-Staniszewska.

Nagrody wrĊczono podczas
uroczystej gali inaugurującej
VIII Targi „Viva! Seniorzy” w Poznaniu. Do konkursu zgáaszano
osoby 60+, które w 2016 roku
wyróĪniáy siĊ swoimi dziaáaniami na tle innych.
Decyzją Kapituáy Konkursu, tytuá „Viva Wielkopolski
Senior - edycja 2017” wraz
z nagrodą pieniĊĪną otrzymali:
Maria Sera¿n - przewodnicząca
Rady Seniorów Miasta Konina,
oraz Bronisáaw Krakus, kaliski
dziaáacz sportowy i spoáeczny.
Tytuá „Viva Wielkopolski Senior!
– wyróĪnienie specjalne” za
wybitną dziaáalnoĞü na rzecz
osób starszych wraz z nagrodą pieniĊĪną otrzymaáa Anna
Jakrzewska-SawiĔska - prezes
Wielkopolskiego Stowarzy
www.szenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.
www.powiatostrzeszowski.pl

„Dwie poáówki pomaraĔczy”,
czyli duĪa dawka humoru na deskach kinoteatru

KULTURA PROSTO Z OSTRZESZOWA - KONCERT FULL-X W OCK
13 maja w Ostrzeszowskim Centrum Kultury odbyá
siĊ koncert Full-X trio w skáadzie: Adam Fulara (gitara),
Tomasz Fulara (bas), Michaá
Bednarz (perkusja). Choü
Adam Fulara pochodzi stąd,
rzadko grywa tu koncerty.
Ostatni raz mogliĞmy oglądaü
jego wystĊp dwa lata temu
w nieistniejącej juĪ „Baszcie”. Tym razem jednak zespóá zagraá program záoĪony
z przedpremierowych utworów
z nowej páyty o roboczym tytule „Triple timing”, utworów
z poprzednich páyt oraz improwizacji na tematy trzech
standardów. Jeden z nich „All
of me” usáyszeliĞmy w duecie
Fulary z goĞcinnie wystĊpującą Aleksandrą Danielską,

która oprócz tego zaĞpiewaáa jeszcze
w kompozycji Full-X pt. „Krwawa sobota”, poĞwiĊconemu tragicznym wydarzeniom w Ostrzeszowie w czasie
ucieczki niemieckich wojsk u schyáku II
wojny Ğwiatowej.
MiĊdzy utworami byá czas na krótką
prelekcjĊ na temat znaczenia kultury
i odróĪnienia rozrywki komercyjnej, której gáównym celem jest przebojowoĞü,
popularnoĞü i celowanie w tzw. „target”
odbiorców, od kultury wysokiej, której
nadrzĊdnym celem jest poszerzanie jĊzyka muzyki o nowe regiony, tworzenie
muzyki w oparciu o wáasne koncepcje,
co jest wspólną cechą zarówno wielkich
kompozytorów muzyki klasycznej, jak
i wszystkich liczących siĊ improwizatorów
jazzowych.
Autorskich pomysáów w czasie koncertu nie brakowaáo - klamrą spinającą
byáy polifoniczne improwizacje lidera,

nawiązujące w równym stopniu do mistrzów jazzu, jak i do twórczoĞci Jana
Sebastiana Bacha. Przeplataáy siĊ na
zmianĊ z niezwykle efektownymi partiami
basu i perkusji. MoĪna by rzec, Īe mieliĞmy do czynienia z nowym oryginalnym
stylem gitarowym prosto z Ostrzeszowa.
Niespodzianką byá teĪ duĪy, Ğwietlny baner wykonany przez Dariusza Papiernika,
przekazany przez fanów w ¿nale koncertu
zespoáowi (widoczny na zdjĊciu).
Póátoragodzinny koncert zakoĔczyáy
dwa bisy. Miejmy nadziejĊ, Īe na kolejny
wystĊp Full-X nie przyjdzie nam czekaü
nastĊpnych dwóch lat. Zgromadzona
w Ostrzeszowskim Centrum Kultury publicznoĞü pokazuje, Īe w naszym mieĞcie
jest teĪ zapotrzebowanie na tego typu
kulturĊ, a nie wyáącznie na rozrywkĊ
komercyjną.
S.J.
Fot. Kamil CichoĔ

NIE WYOBRAĩAM
SOBIE INNEGO ĩYCIA

WSZYSCY
ĝPIEWAJMY MARYJCE
wiĊcej o objawieniach fatimskich oraz ich tajemnicach. Uczestnicy otrzymali
Ğpiewniki, dziĊki którym kaĪdy mógá Ğpiewem adorowaü MaryjĊ.
To niecodzienne spotkanie byáo okazją nie tylko do uczczenia okrągáej
rocznicy objawieĔ fatimskich, ale takĪe do wspólnej modlitwy.
P. Trzeciak

Mama z najmáodszymi - Anią i Kacperkiem.

W związku z setną rocznicą objawieĔ Maryjnych w Fatimie, w caáej Polsce organizowane są przeróĪne spotkania, które mają upamiĊtniü to niezwykáe wydarzenie,
kiedy to Maryja ukazaáa siĊ trójce portugalskich dzieci - àucji, Hiacyncie oraz Franciszkowi. NajczĊĞciej są to czuwania, procesje z ¿gurą Matki Boskiej Fatimskiej, ale
takĪe pielgrzymki rowerowe czy konferencje i czytanie orĊdzia fatimskiego.
TakĪe dla mieszkaĔców Bukownicy Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Stacja
Bukownica zorganizowaáo wyjątkowe spotkanie muzyczne pt. „Matka BoĪa, Maryjka”
w ramach XIII Warsztatów Teatralnych. Zgromadzeni, wraz z Chórem Stacja Bukownica,
przy grocie Matki BoĪej, która usytuowana jest obok koĞcioáa pw. ĝwiĊtych
Apostoáów Filipa i Jakuba, oddali czeĞü Maryi. Oprócz wspólnego Ğpiewu pieĞni
tradycyjnych i wspóáczesnych starsi i máodsi mieszkaĔcy mieli okazjĊ dowiedzieü siĊ

13

DokoĔczenie ze str. 5.
Cháopcy teĪ potra¿ą posprzątaü,
koszulĊ wyprasowaü… Pomagają teĪ
sobie wzajemnie - kiedy mnie nie ma,
to starsza córka odrabia z máodszymi
lekcje. Wiem teĪ, Īe jeĞli któremuĞ coĞ
siĊ stanie czy ma jakiĞ problem, wszystkie dzieci starają siĊ mu pomóc. CieszĊ
siĊ, Īe relacje miĊdzy rodzeĔstwem są
peáne serdecznoĞci.
Korzystając z obecnoĞci w domu
dwójki najmáodszych dzieci: Ani i Kacperka, poprosiáem, Īeby równieĪ powiedziaáy coĞ o mamie.
- Mama jest fajna, miáa - mówi Ania.
- Gdy dzieje siĊ coĞ záego, mogĊ liczyü

na jej pomoc. Gdy nie potra¿Ċ rozwiązaü
jakiegoĞ zadania, zawsze je wytáumaczy. Najbardziej nie umiem angielskiego,
a mama zawsze mi pomaga. Czasem siĊ
trochĊ gniewa, gdy nie chcĊ sprzątaü albo
dostanĊ jedynkĊ. Nawet jak czegoĞ nie
umiemy, to mama nigdy siĊ nie poddaje.
- Mama jest bardzo dobra - dodaje
Kacperek. - Gdy siĊ skaleczĊ, to opatrzy ranĊ, jak jestem chory, to przy mnie
Ğpi. Kiedy zachorowaáem na odrĊ, caáy
czas byáa przy mnie. Bardzo ciĊ, mamo,
kocham.
Z okazji Dnia Matki piszemy o pani
Wioletcie, ale przecieĪ pan Mirosáaw, tata
uroczej gromadki, jest tu nie mniej waĪ-

ny. Jest równieĪ dla
dzieci - jak zapewnia
mama - niekwestionowanym autorytetem. Kiedy jednak
dzieciom bardzo na
czymĞ zaleĪy, a tata
zabrania, to wáaĞnie
mama staje siĊ ich
orĊdownikiem i przyjazną duszą.
- DuĪo jest
miĊdzy nami relacji
przyjacielsko-koleĪeĔskich, ale dzieci
muszą wiedzieü, na
ile mogą sobie pozwoliü, bo w domu
rządzĊ ja i tata.
Pomimo tylu
zajĊü wokóá domu
i przy dzieciach,
mam trochĊ czasu,
by realizowaü swoje pasje. Kiedy dzieci
są w szkole lub wieczorem, gdy juĪ Ğpią,
z radoĞcią zabieram siĊ za szydeákowanie. CzĊsto teĪ caáą gromadką chodzimy
na ryby, bo wĊdkowanie, to moja kolejna
pasja. Kacperek czĊsto mówi wtedy:
mamo, idziemy áowiü ryby, a ty siĊ wyciszysz i ze spokojem poszydeákujesz,
on wtedy wszystko organizuje, bierze
koc, szydeáka. Bardzo teĪ lubiĊ chodziü
po górach. Mimo tylu dzieci moĪna na to
wszystko znaleĨü czas. Jestem szczĊĞliwa i nie wyobraĪam sobie innego Īycia - Īycia bez tej kochanej gromadki.
Wysáuchaá K. Juszczak

W minioną sobotĊ w ostrzeszowskim kinoteatrze moĪna byáo podziwiaü kunszt aktorski (i reĪyserski)
aktorów Teatru Capitol w sztuce
„Dwie poáówki pomaraĔczy”.

W jedynym w mieĞcie hotelu
odbywa siĊ wesele. Tra¿a do niego
wdowa, która jest tam, by zidenty¿kowaü ciaáo zmaráego mĊĪa. Czeka
na nią wiele komicznych i niespodziewanych sytuacji. Okazuje siĊ, Īe
Ğmierü maáĪonka nie zawsze oznacza
koniec związku, a dla wielkiej miáoĞci
zrobi siĊ wszystko…
W sobotĊ o godzinie 16.00 (oraz
19.00) salĊ ostrzeszowskiego kinoteatru
wypeániaáy gromkie Ğmiechy i burza
oklasków, a to za sprawą spektaklu
w reĪyserii Marii Ciunelis. W rolach
gáównych mogliĞmy obejrzeü m.in. znakomitego Jarosáawa Boberka (równieĪ
w damskiej odsáonie) oraz zdolną máodą
aktorkĊ MartĊ Chodorowską. Scenogra¿a - wnĊtrze hotelowego pokoju, dziĊki
swojej prostocie, nie odwracaáa uwagi
od gry aktorskiej oraz zawiáoĞci akcji.
Barwne postacie, w które wcielali
siĊ utalentowani artyĞci, oraz zabawna,
peána zaskakujących zwrotów akcja,
sprawiáy, Īe dwugodzinne przedstawienie zakoĔczyáo siĊ w mgnieniu oka,
a nikt z widowni nie chciaá, by to byá
koniec.
K.P.
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D Z I E C I

KOT W BUTACH
NIE TYLKO
DLA KACZUSZEK
Po ubiegáorocznym sukcesie przedstawienia teatralnego
pt. „Czerwony Kapturek”, w tym roku z okazji Tygodnia Bibliotek, bibliotekarki z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Ostrzeszów postanowiáy wcieliü siĊ w postaci z historii
o sympatycznym Kocie w Butach.
Scenariusz opracowano na podstawie tekstu bajki pt. „Kot
w Butach” z „Bajek samograjek” Jana Brzechwy, a do peánego
przedstawienia opowieĞci wykorzystano fragmenty audiobooka.
Grupa teatralna w skáadzie: Katarzyna TreĞka, Katarzyna DroĪak,
Celina Czerniecka, Anna àuszczek i Marta KĊdzierska wystąpiáa
we wtorek, 9 maja, w premierze przedstawienia przed przedszkolakami z grupy „Kaczuszki” z Przedszkola nr 5 w Ostrzeszowie. Po
udanej premierze, w kolejnych kilku dniach odbyáy siĊ nastĊpne
wystĊpy, m.in. dla przedszkolaków z Klubu Malucha, Przedszkola
Sióstr Nazaretanek oraz Przedszkola w Rogaszycach.
Dorota Owczarczak
Biblioteka Ostrzeszów

XV GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY W ROJOWIE

XV Gminny Konkurs Ekologiczny Dzieci SzeĞcioletnich
pt. „Ziemia to nasz dom”, zostaá zorganizowany 21 kwietnia
w Szkole Podstawowej w Rojowie.
WziĊáy w nim udziaá szeĞciolatki z oddziaáów przedszkolnych z NiedĨwiedzia, Olszyny, Rojowa, Przedszkola nr 6
w Ostrzeszowie i Przedszkola w Rogaszycach. Konkurs miaá
charakter zabawy z wykorzystaniem surowców wtórnych.
W pierwszej konkurencji dzieci segregowaáy odpady
i wrzucaáy je do odpowiednich pojemników. W kolejnej, a byá
nią miniturniej wiedzy ekologicznej, uczestnicy wykazali siĊ
znajomoĞcią zagadnieĔ przyrodniczych. Poza tym druĪyny
wyszukiwaáy w labiryncie drogĊ sarenki do paĞnika, rozpoznawaáy Ğlady zwierząt zostawione na Ğniegu, a takĪe kolorowaáy
ilustracjĊ przedstawiającą wiosnĊ. Mali ekolodzy musieli teĪ
zaprezentowaü swoje umiejĊtnoĞci artystyczne, poniewaĪ
kaĪda druĪyna miaáa za zadanie przygotowaü recytacjĊ wiersza o tematyce ekologicznej oraz wykonaü pracĊ plastyczną.
DuĪo emocji wzbudziáa tzw. skrzynia skarbów, w której ukryto
róĪne warzywa i owoce.
Wszystkie druĪyny zostaáy uznane z zwyciĊzców, a nagrody przekazano oddziaáom przedszkolnym oraz kaĪdemu
dziecku biorącemu udziaá w konkursie.
Maria àacina

II Gminny Konkurs Recytatorski

ZwierzĊta w poezji dzieciĊ
Ċcej
21 kwietnia odbyá siĊ II Gminny Konkurs Recytatorski pt.
„ZwierzĊta w poezji dzieciĊcej”, którego organizatorem byáo
Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Drzewo w Grabowie nad
Prosną.
Do konkursu przystąpiáo 24 przedszkolaków w czterech
kategoriach wiekowych: trzylatki, czterolatki, piĊciolatki i szeĞciolatki. Jury - p. Maágorzata Konieczna i p. Krystyna WoĨniak- przyznaáo trzy wyróĪnienia:
• dla Amelii Janiak z Niepublicznego Przedszkola Kolorowe
Drzewo,
• dla Julii Siwiec ze Szkoáy Podstawowej w Bukownicy,
• dla Jacka Lubryki ze Szkoáy Podstawowej w Marszaákach.
K.W.
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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 2 czerwca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 17., nagrodĊ
otrzymuje Julia ĝpigiel z Komorowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

24.05.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

Kolejne nagrody
dla SP w Siedlikowie

W maju 2016 roku uczniowie Szkoáy Podstawowej w Siedlikowie wraz ze
swoją nauczycielką - p. Dominiką Kutą,
podjĊli wyzwanie Fundacji Orange dla
Ğwietlic szkolnych w caáej Polsce i nagrali 30-sekundowy ¿lmik promujący
szkolną ĞwietlicĊ. Dzieci zaangaĪowaáy
siĊ w realizacjĊ ¿lmu w stu procentach, bawiąc siĊ i ucząc jednoczeĞnie.
Wspólne tworzenie sprawiáo im wiele
radoĞci, przeĞcigaáy siĊ w pomysáach na
pokazanie swojej Ğwietlicy, wykazaáy siĊ
kreatywnoĞcią, która ograniczona byáa

tylko przez wyznaczony czas trwania
¿lmu - póá minuty!
Do programu wpáynĊáo 725 wniosków wraz z ¿lmami konkursowymi!
Zgodnie z regulaminem „do ¿naáu” zakwali¿kowanych zostaáo 300 Ğwietlic
szkolnych z caáej Polski, w tym gronie
znalazáa siĊ takĪe i nasza! Oznaczaáo
to, Īe od 1 wrzeĞnia rozpoczniemy edukacjĊ cyfrową wraz z Fundacją Orange.
Przez minione miesiące przeĪywaliĞmy niesamowitą przygodĊ edukacyjną! Uczniowie poznawali kolejnych

bohaterów cyfrowego
laboratorium, gdzie
czekaáy na nich zadania do wykonania. Za
podjĊcie wyzwaĔ i ich
prawidáowe rozwiązanie moĪna otrzymaü
wiele nagród. DziĊki
zaangaĪowaniu i systematycznoĞci oraz
bogatym zasobom
wiedzy zdobyliĞmy
juĪ liczne upominki.
NaleĪą do nich m.in.:
pomoce plastyczne,
audiobooki, ksiąĪki
dla dzieci i máodzieĪy, gry planszowe
oraz sprzĊt multimedialny. W minionym
tygodniu odebraliĞmy
nastĊpną wygraną - kolejny tablet! Cieszymy siĊ, iĪ nasze
dokonania są nieustannie zauwaĪane i doceniane przez
przedstawicieli Fundacji. Przy realizacji wyzwaĔ uczymy
siĊ, jakie treĞci moĪna publikowaü
w Internecie, jak chroniü swoją prywatnoĞü, unikaü niebezpieczeĔstw
w sieci, przestrzegaü „netykiety” i praw
autorskich, jak znaleĨü wiarygodne
informacje w Internecie, tworzyü i edytowaü proste gra¿ki, dĨwiĊki i ¿lmy.
Do koĔca roku szkolnego zostaáo jeszcze trochĊ czasu, wiĊc nie spoczywamy
na laurach tylko dzielnie walczymy dalej
o kolejne nagrody i odznaczenia.
SU

Adrian Szwarc i Nikodem Noculak
najlepsi w konkursie „Sprachdoktor”
JuĪ po raz czwarty uczniowie ZS
nr 2 wziĊli udziaá w konkursie „Sprachdoktor”, organizowanym w ramach
programu edukacyjnego „àowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkóá
w zakresie odkrywania i rozwijania
uzdolnieĔ dzieci i máodzieĪy. Cieszy
fakt, ze Adrian Szwarc z klasy 3b LO
i Nikodem Noculak z klasy 1b LO zajĊli
kolejno I i II miejsce w Wielkopolsce.
W konkursie braáy równieĪ udziaá
uczennice: Oliwia Wojtera z klasy 1b LO
oraz Kinga Mielcarek i Angelika Zgarda
z klasy 3b LO, które równieĪ bardzo
dobrze poradziáy sobie z zagadnieniami
konkursowymi.
Anna Páaczkowska

Powiatowy Turniej
BezpieczeĔstwa Ruchu Drogowego

SUKCES MARLENY PRZYBYà
- UCZENNICY ZS NR 1 UCZESTNICZKI 15-5 HUFCA PRACY

Od 9 do 12 maja OĞrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie goĞciá
reprezentacje uczestników ze wszystkich województw, biorące udziaá w XIV
Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny
w zawodzie - bezpieczny w pracy” - kucharz, BHP z elementami prawa pracy.
PrzedsiĊwziĊcie objĊte byáo patronatem
wojewody podlaskiego oraz patronatem
medialnym Radia Biaáystok.
Pierwszego dnia rywalizacji odbyá
siĊ konkurs BHP z elementami prawa
pracy. KaĪdy ze startujących zmierzyá
siĊ z testem obejmującym 50 pytaĔ.
W dogrywce (kolejnych 10 pytaĔ testowych) wyáoniono laureatki.
III miejsce zajĊáa Marlena Przybyá
z Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, uczennica Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie w zawodzie fryzjer
(pracodawca Adam Landzwojczak),

II - reprezentantka
Opolskiej WK OHP Angelika GrabiĔska,
natomiast I miejsce - Martyna BurzyĔska
z Podlaskiej WK OHP.
Podsumowanie
i wrĊczenie nagród
laureatom w Wasilkowie swoją obecnoĞcią
uĞwietnili Komendant
Gáówny OHP - Marek
Surmacz, z-ca Komendanta Gáównego
OHP - Renata Wicha,
wojewódzcy komendanci - Adam Krzysztof Romatowski i Piotr
Modzelewski oraz
przedstawiciel Biura
Edukacji KG OHP - Grzegorz Zajączkowski.
11 maja uczestnicy
oraz ich opiekunowie
brali udziaá w wycieczce krajoznawczo-edukacyjnej, podczas
której mieli okazjĊ podziwiaü walory przyrody i kultury Podlasia, a podąĪając
szlakiem tatarskim, zapoznali siĊ z wielokulturowoĞcią regionu. Pierwszym
punktem programu byáo miasto uzdrowiskowe - SupraĞl. Uczestnicy poznali
jego historiĊ, odwiedzili miejsca kultu
religijnego, jak równieĪ miejsca, w których nagrywane są ujĊcia do produkcji
telewizyjnych „U Pana Boga za…” oraz
„Blondynka”. MáodzieĪ usáyszaáa historie znanych postaci ĞciĞle związanych
z miastem - Wiktora Woákowa i rodziny
Buchholtzów. Smaki kuchni podlaskiej
poznawali w „Gospodzie pod Modrzewiem” w Krynkach, próbując tradycyjnych kartaczy i pierogów. Punktem
kulminacyjnym byáa wizyta w Silvarium
w Poczopku oraz zwiedzanie Parku
Megalitów.

CHCĉ BYû KIMĝ!
TydzieĔ Bibliotek A.D. 2017
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów rozpocząá siĊ w gronie
máodzieĪy gimnazjalnej i niezwykáego
prelegenta - Michaáa Zawadki - autora
ksiąĪek, aktora, artysty estradowego,
trenera i motywatora. Warsztaty pt.
„ChcĊ byü kimĞ!”, oparte na serii ksiąĪek „ChcĊ byü kimĞ. Czyli jak osiągaü
cele w czasach, gdy wszyscy dookoáa

mają wywalone”, staáy siĊ idealną okazją do zmotywowania máodych ludzi do
walki o swoje Īycie, dąĪenie do realizacji wáasnych marzeĔ i uĞwiadomienia
sobie, Īe dla chcącego nie ma rzeczy
niemoĪliwych. ZaraĪeni optymizmem
pana Michaáa gimnazjaliĞci obiecali
zmieniü choü jedną sferĊ swego Īycia,
bo KAĩDY Z NAS CHCE BYû KIMĝ!

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowaáy siĊ zespoáy, które zajĊáy
I miejsce.
W kategorii gimnazjów:
I miejsce - Gimnazjum w Mikstacie: Norbert Jangas, Jacek
Joks, Rafaá Piechota.
II miejsce - Gimnazjum w Kraszewicach: Aleksandra Gierosz,
Miecheasz Wilgus, Konrad Wysota.
III miejsce - Gimnazjum w Grabowie: Dawid Florczak, Jan Masáowski,
Wojciech ĩuberek.

W kategorii szkóá podstawowych:
I miejsce - SP w Kraszewicach:
Oliwia KaáuĪa, Kamila Pilarczyk,
Nikodem KĊdzia, Kaja Warszawska.
II miejsce - SP w Kaliszkowicach
Oáobockich: Maksymilian Behrens,
Maria ChmieliĔska, Jagoda JĊdrzejak, Adam Klepacz.
III miejsce - SP w Kaliszkowicach
Kaliskich: Patryk Ratajski, Klaudia
Stasiak, Julia Szczypkowska, Jakub Wieczorek.
KPP Ostrzeszów

PotaĞni, Siedlikowie, Kaliszkowicach Kaliskich,
Kaliszkowicach Oáobockich i Kraszewicach.
Turniej, zgodnie z obowiązującym regulaminem,
obejmowaá trzy etapy: test zasad i przepisów ruchu
drogowego, wiadomoĞci z udzielania pierwszej pomocy i praktyczne zastosowanie oraz czĊĞü sprawnoĞciową - jazda po torze przeszkód.

10 maja funkcjonariusze z Wydziaáu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
przeprowadzili finaá Powiatowego Turnieju BezpieczeĔstwa Ruchu Drogowego dla szkóá podstawowych
i gimnazjów z powiatu ostrzeszowskiego.
WziĊáo w nim udziaá aĪ 41 uczniów - 9 uczniów
z gimnazjów: w Mikstacie, Kraszewicach i Grabowie
nad Prosną, oraz 32 uczniów ze szkóá podstawowych:
SP nr 2 w Ostrzeszowie, SP w Mikstacie, Grabowie,
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Gdziekolwiek zagnajĆ mnie īycia burze
G
Wrócċ na pewno, by przynieğý ci róīe
By powróciâo dziecinnych lat szczċğcie
W twoim spojrzeniu i rĆk dotkniċciu. Alina Nowak

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
BĊdziesz miaá na tyle duĪo energii, Īe trudno Ci bĊdzie usiedzieü w miejscu i pewne
sprawy skoĔczyü. BĊdziesz potrzebowaá
ruchu i rozáadowania energii, bo taki stan
znacznie moĪe teĪ utrudniaü pracĊ zawodową. Sáoneczna pogoda i dáugie dni
bĊdą aĪ „wyciągaü do Ciebie rĊce”, ale
niestety - obowiązki same siĊ nie zrobią.
Koniecznie codziennie wybierz siĊ chociaĪ na krótki spacer. Nie kumuluj emocji
w sobie, staraj siĊ robiü moĪliwie to, na co
masz ochotĊ i szczerze i jasno stawiaü
na swoim. To pomoĪe Ci w zachowaniu
równowagi. MiáoĞü - powiedz wprost. Finanse - wymieĔ wreszcie pralkĊ!

BYK
21 kwietnia - 20 maja
MoĪesz byü podenerwowany i zniecierpliwiony. Nie bĊdziesz umiaá siĊ dogadaü z ludĨmi z najbliĪszego otoczenia.
Postaraj siĊ we wszystkich sytuacjach
szukaü tych dobrych stron. PomoĪe Ci
to uniknąü konÀiktów i uspokoiü nerwy.
Postaraj siĊ teĪ nie zostawiaü wszystkich

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

spraw na ostatnią chwilĊ, bo w takim trybie
moĪesz coĞ przeoczyü. W piątek, z okazji
jej ĞwiĊta, koniecznie odwiedĨ mamĊ. Nawet krótka wizyta i maáy bukiecik kwiatów
bardzo ją rozczulą i ucieszą. No i postaraj
siĊ podczas tego spotkania nie narzekaü
i nie marudziü! MiáoĞü - wiĊcej optymizmu.
Finanse - maáy przestój?

BLIħNIĉTA

kto nie jest Ci obojĊtny. MiáoĞü - rozkwita
czar. Finanse - nie pytaj - realizuj.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W najbliĪszych dniach bĊdziesz doĞü
„trudny”. Nie bĊdziesz potra¿á zaakceptowaü báĊdu wspóápracownika i , co gorsza,
nie bĊdziesz umiaá tego ukryü. MoĪe to doprowadziü do przykrego konÀiktu, dlatego
uwaĪaj na sáowa. Byü moĪe Twoja surowa
opinia okaĪe siĊ trochĊ niesprawiedliwa,
a samego „winowajcy” chyba nie naleĪy
jeszcze pogrąĪaü. Postaraj siĊ spojrzeü
na sytuacjĊ z wiĊkszą empatią. Zespóá
bĊdzie teraz potrzebowaá wsparcia i dobrego sáowa, a nie ciągáego powtarzania
„a nie mówiáem”. MiáoĞü - nie wyciągaj
pochopnych wniosków. Finanse - nie jest
tak Ĩle, jak Ci siĊ wydaje.

siĊ delikatnie „wybadaü”, czy historia, którą
przedstawia Ci znajomy, jest prawdziwa.
MiáoĞü - nie bądĨ taka krytyczna. Finanse- no, nieĨle!

MiáoĞü - nie samymi amorami czáowiek
Īyje. Finanse - przemyĞl swój plan.

WAGA

22 grudnia - 20 stycznia

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
W tym tygodniu nie narzucaj sobie zbyt
wielu zadaĔ, bo moĪesz mieü problem
z ich wykonaniem. JeĞli bĊdziesz miaáa
ochotĊ na spacer czy spotkanie z przyjacióámi - zrób to. Nie samą pracą czáowiek
Īyje i nie wszystko musi byü na Twojej
gáowie. DzieĔ Matki koniecznie spĊdĨ
z mamą. Na pewno dobrym pomysáem byáby wyjazd za miasto na wiosenny piknik.
I Tobie i Twojej mamie przyda siĊ odrobina
relaksu i báogiego lenistwa. MiáoĞü - moĪesz na niego/nią liczyü. Finanse - czy to
aby nie początki pracoholizmu?

21 maja - 21 czerwca

LEW

SKORPION

Zapragniesz ten tydzieĔ spĊdziü nieco
inaczej niĪ zazwyczaj. Sáoneczna, ciepáa
pogoda podsuwaü Ci bĊdzie kreatywne,
a nawet trochĊ szalone pomysáy. Nawet jeĞli Twój partner bĊdzie z początku „krzywo
na nie patrzyá”, nie poddawaj siĊ i postaraj
siĊ go namówiü do ich wspólnej realizacji.
Samotne BliĨniĊta bĊdą peáne uroku - to
dobry moment, by wybraü siĊ na dáugo
przekáadaną randkĊ lub spacer z kimĞ,

23 lipca - 23 sierpnia

24 paĨdziernika - 21 listopada

Otoczenie i warunki okaĪą siĊ sprzyjające w odnalezieniu spokoju. BĊdziesz
spokojny i wdziĊczny za to, co masz,
a to przeáoĪy siĊ na dobre wyniki w pracy
i umocnienie relacji miĊdzyludzkich. Czasami „zmniejszenie” oczekiwaĔ przynosi
spokój i pozwala skupiü siĊ na innych
waĪnych rzeczach. Poznasz teĪ caákiem
nowych, pozytywnie nastawionych do
Īycia, ludzi, którzy mogą CiĊ bardzo zainspirowaü. Dziaáaj w zgodzie z sobą i duĪo
czasu spĊdzaj na áonie natury, a uda Ci siĊ
ten pozytywny balans ducha utrzymaü. MiáoĞü - wszystko zaczyna siĊ od rozmowy.
Finanse - nie ma powodów do narzekaĔ.

MoĪesz mieü káopoty ze skupieniem
i pamiĊcią. BĊdziesz lekko rozkojarzony.
Postaraj siĊ teĪ nie podejmowaü pochopnych decyzji, bo Twoja intuicja teĪ bĊdzie
nieco przytáumiona. W waĪnej sprawie
skonsultuj siĊ z przyjacielem, on moĪe
mieü na nią zupeánie inne spojrzenie.
Przez nerwy i niepotrzebne zamieszanie moĪesz zostaü opacznie zrozumiany.
Koniecznie od razu wyjaĞnij sprawĊ, by nie
doprowadziü do dalszych nieporozumieĔ.
MiáoĞü - z kwiatka na kwiatek? Finanse- Ĩle nie jest.

PANNA

22 listopada - 21 grudnia

ROZWIĄZANIE
KRZYĩÓWKI
WIELKANOCNEJ
DziĊkujemy czytelnikom, którzy
wziĊli udziaá w naszej zabawie
i nadesáali rozwiązanie wielkanocnej krzyĪówki. Jej hasáo brzmi:
PRZEUROCZYCH ĝWIĄT.
Nagrody wylosowali:
• Paulina Szczot z Bledzianowa,
• Renata Szmaj z KsiąĪenic,
• Bronisáawa Dardas z Kotáowa.

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Przy okazji zagáĊbiania siĊ w cudzą historiĊ moĪesz tra¿ü na informacje, których
wcale nie chcesz poznaü. Unikaj drąĪenia
niektórych tematów, bo pewne „sekrety”
mogą Ci tylko popsuü humor, a tak naprawdĊ nic konstruktywnego nie wniosą
w Twoje Īycie. Pod koniec tygodnia ktoĞ
poprosi CiĊ o dziwną przysáugĊ - jeĞli
poczujesz, Īe moĪesz pomóc - zrób to,
ale teĪ nie daj siĊ wykorzystaü! Postaraj

SAMOCHODY
ZASTĉPCZE I WYNAJEM
àukasz Nowacki, tel. 667 590 898

STRZELEC
BĊdziesz zmĊczony i znuĪony zwáaszcza
obowiązkami domowymi. Zapragniesz
czegoĞ nowego. BĊdziesz chciaá siĊ oderwaü od codziennoĞci i zmieniü trochĊ
„klimat”. Zanim jednak zaplanujesz weekendową wycieczkĊ, w piątek koniecznie
odwiedĨ mamĊ. Bardzo siĊ za Tobą stĊskniáa, a chyba ostatnio mocno ją zaniedbujesz. Telefon raz na jakiĞ czas? To ma
byü caáe zainteresowanie? AĪ wstyd, drogi
Strzelcu... Teraz masz okazjĊ to naprawiü.

KOZIOROĩEC
Koniecznie ustaw sobie przypomnienie
w telefonie, by nie przegapiü Dnia Matki.
Na pewno byáoby jej bardzo przykro, gdybyĞ chociaĪ nie zadzwoniá. W pracy spokój
i cisza, moĪe powiaü nawet trochĊ nudą.
Jednak w sferze uczuciowej pojawią siĊ
emocje, postaraj siĊ zachowywaü dojrzale
i nie ulegaü chwilowej euforii. Nie staraj siĊ
za wszelką cenĊ stawiaü na swoim, bo to
nigdy nie prowadzi do niczego dobrego...
MiáoĞü - wiĊcej cierpliwoĞci. Finanse szykuje siĊ niegroĨny wydatek.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Od Twoich decyzji bĊdzie duĪo zaleĪeü,
dlatego nie staraj siĊ bazowaü tylko na
swoich odczuciach i intuicji. Skonsultuj
siĊ ze wspóápracownikami, wspólnie zastanówcie siĊ, jakie widzicie moĪliwoĞci.
JeĞli nadal nie bĊdziesz pewny niektórych
rozwiązaĔ, nie bój siĊ byü dociekliwy. JeĞli
bĊdą nurtowaü CiĊ pytania - koniecznie
je zadaj. PamiĊtaj teĪ, Īeby, jeĞli jesteĞ
pewny swojego pomysáu, nie daü siĊ przegadaü. MiáoĞü - baw siĊ dobrze, ale nie za
dobrze... Finanse - z rozwagą.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Wydarzy siĊ coĞ, co zdecydowanie poprawi Ci humor i zmieni Twoje spojrzenie
na niektóre sprawy. BĊdziesz mieü duĪo
energii na spotkania towarzyskie. Odezwij
siĊ do „starego przyjaciela”, byü moĪe dowiecie siĊ o sobie caákiem nowych rzeczy.
Nie zapomnij takĪe o mamie w dniu jej
ĞwiĊta. Piątek postaraj siĊ spĊdziü wáaĞnie
z nią, na pewno to doceni - bĊdziesz jej
ukojeniem i balsamem na stres. MiáoĞü to siĊ okaĪe... Finanse - najpierw teoria,
póĨniej dziaáanie i praca, praca, praca...
Obdarowujmy nasze mamy kwiatami
i… miâoğciĆ
Wasza wróīka

Nagrody peáne kwiatów

Gratulujemy i zapraszamy
do redakcji po nagrody!

Pomoc Drogowa LUKAS

24.05.2017

Wiosna wreszcie buchnĊáa majem i pewnie dlatego teĪ
sypnĊáo nagrodami w plastycznym konkursie „kwiatowym”,
zorganizowanym przez Gimnazjum w Polkowicach. W II
edycji ogólnopolskiego konkursu twórczoĞci plastycznej
pod hasáem: „Kwiat dzieáem doskonaáym - kwiaty polne
i leĞne” aĪ oĞmioro uczestników pracowni plastycznej OCK
otrzymaáo nagrody i wyróĪnienia.
Jedną z gáównych nagród - w kategorii wiekowej 10-12
lat, otrzymaáa praca Amelii Skiby. W kategorii wiekowej

Amelia Skiba (nagroda)

7-9 lat wyróĪniono pracĊ Patrycji Bogacz, a wĞród plastyków, którzy ukoĔczyli 19 lat, wyróĪnienie otrzymaáa Natalia
ĝmiady.
Ponadto „ukwiecone” prace Salomei Káobuch, Maágosi
Brząkaáy, Klaudii Niemiec, Katarzyny Biernat i Eweliny
Wawrzyniak wyróĪniono kwali¿kacją do wystawy.
Gratulujemy i liczymy, Īe talent máodych plastyków
nadal bĊdzie rozkwitaá.
K.J.

Natalia ĝmiady (wyróĪnienie)

Patrycja Bogacz (wyróĪnienie)

Kącik gadĪeciarza

Mamo, jesteĞ po prostu nieziemska
Wywoáaj uĞmiech na twarzy swojej mamy i z
okazji jej ĞwiĊta sprezentuj jej, oprócz kwiatów
czy czekoladek, kubek z motywem: „Mamo, jesteĞ
po prostu nieziemska”. Kubek prezentuje siĊ bardzo
efektownie, a wszystko za
sprawą gra¿ki i materiaáu,
z jakiego zostaá wykonany.
Cena: 14.90zá

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

Kto zaĞ woli „pójĞü w nowoczesnoĞü”, moĪe
podarowaü mamie porcelanowy kubek z motywem „Top mama”. Kubek wykonany jest bardzo
starannie, z dbaáoĞcią o szczegóáy. Cena: 19,90
Oba kubki specjalnie dla mamy moĪna kupiü w sklepie „GadĪeciak” , Ostrzeszów, ul.
Grabowska 41.
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DziesiĊciolecie The Foomix
z Zespoáu Szkóá Nr 2
Zespóá szkolny The Foomix, dziaáający w Zespole Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie pod opieką Adama Fulary,
obchodzi swój jubileusz dziesiĊciolecia. W czasie swojego istnienia
zespóá zdobyá kilkadziesiąt nagród
w konkursach lokalnych (ostatnio
dwa pierwsze miejsca w konkursie
DKS 2017 w kategorii wokalnej i instrumentalnej), a takĪe nagrodĊ za
najlepsze wykonanie utworu Tadeusza
Nalepy w konkursie wojewódzkim
w Poznaniu w 2009 roku. NajwaĪniejsze jest jednak to, Īe absolwenci, których w tej chwili jest juĪ blisko
setka, nie porzucają swojej pasji,
grają w zespoáach lokalnych m.in.

SZLAGIEROWE
SHOW
DZIEē MATKI 2017
KONCERT
Z GWIAZDAMI

GaraĪowy Raj, nagrywają páyty i teledyski, koncertują, udzielają siĊ na
jam sessions w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i KĊpnie. Warto
tu wspomnieü o Ewie Owczarek, którą
zauwaĪyá portal Bass Players United - jej pierwszy ¿lm z muzyką barokową
J. S. Bacha obejrzaáo ponad 200 tys
internautów, a kolejne nagrania są
równie sensacyjne - ostatnie w ciągu
zaledwie dwóch dni obejrzaáo ponad
50 tys. widzów.
Uroczyste obchody dziesiĊciolecia bĊdą miaáy miejsce w kinoteatrze
„Piast” 26 maja br., o godzinie 10.00.
WiĊcej informacji o zespole na stronie
www.foomix.fulara.com.

Listy ĝląski Szlagierów
Wystąpią:Ewa KopczyĔska,
Mirosáaw Szoátysek, Sylwia
Drzewiecka, BoĪena Mielnik,
Kasia Piowczyk.
Koncert poprowadzi
Joanna Kaczorowska

28 maja 2017 r.,
godz. 18.00
OCK, ul. Gorgolewskiego 2
Bilety 45 zá do nabycia
w kasie OCK.

USŁUGI

OGÓLNOBUDOWLANE
TYNKI, ELEWACJE,
DOCIEPLENIA
667 087 496
KAROL JURGA

OPERATOR FREZAREK
I TOKAREK STEROWANYCH
NUMERYCZNIE
Wymagania:
• doĞwiadczenie przy obsáudze oraz programowaniu maszyn CNC
• znajomoĞü rysunku technicznego

- drzwi
- parapety komorowe
- okna wystawowe
- rolety
- doradztwo i wycena gratis
- okna inwentarskie - biaãe
- moskitiery
Myje 7E, tel./fax 732-01-41, tel. kom. 692 095 372
www.rejan.com.pl

-

wysokie parametry jakoćciowe
przystõpne ceny
dowóz gratis

Zamówienia: tel. 730-81-56, 730-19-70, 730-19-71
OGŁOSZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie
Marek Stolarczyk (tel. 62 732-28-30, fax 62 732-28-39) ogłasza, że
dnia 6 lipca 2017 r. w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, mającego
siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr 205:

FIRMA

- o godz. 10:30 odbĊdzie siĊ pierwsza licytacja nieruchomoĞci, naleĪącej do
dáuĪnika: Krzysztof Przybylak, poáoĪonej: 63-510 Mikstat, Mikstat Pustkowie,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych
prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00031293/8] dziaáka
nr 308 i 344/1 o obszarze áącznym 5,9964 ha. Na nieruchomoĞci znajdują siĊ
zabudowania (mieszkalne i gospodarcze). Suma oszacowania wynosi 337
500,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
253 125,00 zá. Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 750,00 zá.

OGÓLNOBUDOWLANA
»
»
»

tynki cementowo-wapienne
páytki
páyty k-g

tel. 601 472 104

Sprzedaē detaliczna
i hurtowa

SZPARAGA

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

regipsy, gładzie, malowanie
SOLIDNE WYKONANIE
tel. 536 739 038

•
•

Spóâdzielnia Kóâek
Rolniczych w Mikstacie,
ul. Kaliska 34 sprzeda:
Kombajn Bizon Z-056, 1988r.
Koparkċ Pelikan, 1985r.
tel. 731-00-72 lub 665 286 814

CV prosimy przesyáaü na adres: rekrutacja@ascobloc.pl z dopiskiem:
Operator frezarek/tokarek

OKNA

(ekogroszek, kostka, orzech, groszek, miaã)

- o godz. 10:00 odbĊdzie siĊ pierwsza licytacja nieruchomoĞci, naleĪącej
do dáuĪnika: Krzysztof Przybylak, poáoĪonej: 63-510 Mikstat, dla której Sąd
Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ
wieczystą o numerze KW[NKW: KZ1O/00033867/7] dziaáka nr 846 o obszarze
0,43 ha poáoĪona jest w póánocnej czĊĞci obrĊbu Mikstat Pustkowie. Dziaáka
jest uĪytkowana rolniczo. StopieĔ kultury rolnej dobry. Suma oszacowania
wynosi 15 700,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 11 775,00 zá. Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü
rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 570,00 zá.

Zakres obowiązków:
• programowanie i obsáuga maszyn CNC
• wspóápraca z dziaáami konstrukcji i produkcji

tel. kontaktowy: 62/786 82 20

oferuje do sprzedaēy WôGIEL

Firma ogólnobudowlana
oferuje usáugi:
 renowacja dachów  docieplanie
budynków  wykoĔczenia wnĊtrz
(páytki, panele, gáadĨ, malowanie,
tynki szlachetne, regipsy 
tapetowanie)
tel. 781 155 597

tel. 888 664 056

UKŁADANIE
PŁYTEK
Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Rogaszyce 133D

KWATERY
DO
WYNAJĉCIA

Siedlików - sobota 27 maja 2017 r.

ZAPRASZAMY

JERZY SUSARSKI

- o godz. 9:30 odbĊdzie siĊ pierwsza licytacja 1/2 czĊĞci nieruchomoĞci,
naleĪącej do dáuĪnika: Stanisáaw Grzywna, poáoĪonej: 63-505 Doruchów,
Zalesie 12, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00024064/2]
NieruchomoĞü skáada siĊ z dziaáek 152/3 152/5 o obszarze áącznym 1,01 ha.
WartoĞü ½ ww. nieruchomoĞci z uwzglĊdnieniem sáuĪebnoĞci wynosi 74
900,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
56 175,00 zá. Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ
w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 490,00zá.

MIEJSKO-GMINNE OBCHODY
DNIA STRAĩAKA
POàĄCZONE Z JUBILEUSZEM 90-LECIA
OSP SIEDLIKÓW
PROGRAM UROCZYSTOĝCI:
godz. 14.30 - Zbiórka straĪaków i samochodów poĪarniczych na placu
przed koĞcioáem w Siedlikowie
godz. 15.00 - Msza ĞwiĊta w koĞciele para¿alnym
godz. 16.00 - Przemarsz do Domu StraĪaka w Siedlikowie
godz. 16.30 - UroczystoĞci na placu przed Domem StraĪaka
(odznaczenia, przemówienia, Īyczenia)

Zakãad Usãug Mechanicznych

BIURO OBSãUGI
KLIENTA
www.doradca.aviva.pl/anowak
ul. PowstaĔców Wlkp. 12,

Ostrzeszów
tel. kom. 601 554 989

Oferujemy:
• Ubezpieczenia na ēycie
• Ubezpieczenia szpitalne
• Ubezpieczenia Nastõpstw
Nieszczõćliwych Wypadków
• Ubezpieczenia inwestycyjno
- emerytalne
• Ubezpieczenie domów
• Ubezpieczenia podróēne
• Fundusze Inwestycyjne
• Ubezpieczenia grupowe

- o godz. 11:00 odbĊdzie siĊ pierwsza licytacja nieruchomoĞci, naleĪącej
do dáuĪnika: Edward Gąsior i Justyna Gąsior, poáoĪonej: 63-507 Kobyla Góra,
Mąkoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW[NKW: KZ1O/00016337/8]
dziaáka nr 793,798,795 o obszarze 0,80 ha. Suma oszacowania wynosi
24 000,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi
18 000,00 zá. Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ
w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00zá.
- o godz. 11:30 odbĊdzie siĊ druga licytacja nieruchomoĞci naleĪącej do
dáuĪnika: Marek Furmanowicz i Renata Furmanowicz, poáoĪonej: 63-500
Ostrzeszów, Olszyna 20a, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV
Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW
KZ1O/00028004/2 dziaáka nr 75/1 o obszarze 0,0899 ha. Teren nieruchomoĞci
ogrodzony. Na nieruchomoĞci znajduje siĊ budynek mieszkalny oraz garaĪowy. Suma oszacowania wynosi 305 500,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 667,00 zá. Licytant przystĊpujący
do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 30 550,00 zá.
- o godz. 12:00 odbĊdzie siĊ druga licytacja lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrĊbną nieruchomoĞü, naleĪącego do dáuĪnika: Ewa Sabat,
poáoĪonego: 63-500 Ostrzeszów, Ğw. Mikoáaja 10/2, dla której Sąd Rejonowy
w Ostrzeszowie, IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą
o numerze KW: KZ1O/00009070/6 o obszarze 83,36 m2. Lokal znajduje siĊ
na 1. i 2. kondygnacji budynku, objĊty jest umową najmu na czas oznaczony
do 13.07.2021 r. Suma oszacowania wynosi 251 600,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 167 734,00 zá. Licytant
przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej
dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 160,00 zá.
- o godz. 13:30 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika: Justyna Bułka,
o obszarze 40,26m2, zlokalizowanego na 4. piętrze. Nieruchomość, dla której
Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW KZ1O/00038348/8, położona jest: 63-500 Ostrzeszów,
Kwiatowa 7a/24. Suma oszacowania wynosi 113 000,00zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00zł. Licytant przystępujący
do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł.
Wszystkie ww. rĊkojmie moĪna uiĞciü w gotówce, ksiąĪeczce oszczĊdnoĞciowej lub na konto komornika: PKO BP O/KĊpno 45 10202241 0000
2202 0012 9940 najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Operaty szacunkowe wszystkich nieruchomoĞci znajdują siĊ do wglądu
w kancelarii komornika sądowego Marka Stolarczyka.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü osoby,
które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk
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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.

Rywalizacja przebiegaáa w piĊciu
kategoriach wiekowych (najmáodsza
kategoria 2007 i máodsi, najstarsza 2001-2003). Rozegrano 21 konkurencji
indywidualnych i jedną sztafetĊ.
Páywacy MKS Oceanik Ostrzeszów
zdobyli cztery medale: jeden srebrny
i trzy brązowe.
Srebrny medal: Mikoáaj Matusiak
- 50m st. klasycznym,
Brązowe medale: Jagoda Pawlak
- 50m st. motylkowym, Emilia Jaskólska - 100m st. grzbietowym, Martyna
Mądra - 50m st. klasycznym.
WĞród uczestników rozlosowano
pamiątkowe koszulki oraz nagrody
ufundowane przez sponsorów. Trzech
najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach otrzymaáo dyplomy
i medale, a najlepsi w kaĪdej kategorii
wiekowej, wyáonieni na podstawie dwóch
najlepszych startów, nagrody rzeczowe.
Dodatkową atrakcją zawodów byáo
bicie rekordów Mistrzostw Ostrzeszowa

Wielki sukces organizacyjny i sportowy odniosáy VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrzeszowa w Páywaniu. Zawody
odbyáy siĊ 14 maja na ostrzeszowskiej
páywalni. ImprezĊ zorganizowali: MáodzieĪowy Klub Sportowy Oceanik
Ostrzeszów, Kryta Páywalnia Oceanik
oraz ostrzeszowski ZEC.
Zawody cieszą siĊ coraz wiĊkszym
zainteresowaniem i popularnoĞcią
wĞród klubów z caáej Polski, zrzeszonych w Polskim Związku Páywackim.
WziĊáo w nich udziaá 330 zawodników

z 25 klubów, m.in. AZS AWF Wrocáaw,
Iskra Konin, UKS 9 OSRiR Kalisz, KKS
Wáókniarz 1925 Kalisz, MKP Atol OleĞnica, KS Krotosz Krotoszyn, UKP Manta
Jelcz - Laskowice, KS Wodnik ĝrem, KS
Rekin ĝwiebodzice, UKS Shark Rudna,
Swim Academy Oáawa, MKS Juvenia
Wrocáaw, UKS Cityzen PoznaĔ, MKP
Astromal Leszno, KS Neptun ĝwidnica,
MaratoĔczyk Ostrów Wlkp.
Na uroczyste rozpoczĊcie przybyli
zaproszeni goĞcie - burmistrz Ostrzeszowa, przewodniczący Rady Miejskiej oraz

Oliwia JabáoĔska
- wicemistrzyni paraolimpijska z Londynu
(2012), brązowa
medalistka z Rio
(2016), wielokrotna medalistka
i rekordzistka mistrzostw Europy,
Ğwiata oraz Polski
w páywaniu.
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w kaĪdej kategorii wiekowej i konkurencji
- pobito ich aĪ 30.
Ogromne podziĊkowania dla naszych sponsorów, a są to:
Miasto i Gmina Ostrzeszów, Powiat Ostrzeszowski, Firma Budowlana
KiK, MIKROB, Almato - Tomasz ĝwitoĔ,
MATEO - PaĔstwa Golickich, MAMO-TATO - PaĔstwa Widziszowskich, SUNBARREL, Czas Ostrzeszowski, Nasze
Strony Ostrzeszowskie, Puls Tygodnia,
Farby Ostrzeszów, Transmar - Usáugi
Transportowe Mariusz Wrzosek, Meble Kuchenne Jan Frączek, Wodociągi
Ostrzeszowskie, Firma Wawrzyniak,
Firma Aquator, GadĪeciaki, Arkadiusz
Poáomski - Cháodnictwo i klimatyzacja,
Laptop dla Ciebie, Klub Kulturystyczny
„Gladiator”.
PodziĊkowania dla patronów
medialnych
Serdeczne podziĊkowania skáadamy patronom medialnym,
a zwáaszcza „Czasowi Ostrzeszowskiemu”. Cieszymy siĊ,
Īe wspieracie PaĔstwo sporty páywackie, promocjĊ MiG
Ostrzeszów, MKS Oceanik
oraz integracjĊ klubów páywackich.
DziĊkujemy, Īe zechcieli
PaĔstwo podjąü z nami wspóápracĊ i przekazaü szerokiemu
gronu odbiorców, Īe warto
promowaü w naszym mieĞcie
sport, w tym równieĪ páywanie. Mamy nadziejĊ, Īe ta
wspóápraca bĊdzie kontynuowana.
Organizatorzy

PRZED GALĄ
W KĉPNIE

Radosáaw Kawczak (93,3kg) i Michaá Grzesiak (90,9kg) - jutro zmierzą siĊ w ringu.

W piątek - 19 maja, dzieĔ przed galą KBC Night
3 w KĊpnie, w kobylogórskiej Maciejance odbyáo siĊ
waĪenie zawodników. Towarzyszyáa mu uroczysta
oprawa i, oczywiĞcie, emocje. Ale to tylko wstĊp przed
prawdziwym ĞwiĊtem sportów walki. 20 maja w KĊpnie fani tej dyscypliny byli Ğwiadkami niesamowitych
zdarzeĔ. a „mordercze” kopniĊcie Michaáa Grzesiaka,
którym znokautowaá o 10 lat máodszego Radosáawa
Kawczaka, przejdzie do historii.
RelacjĊ z gali przedstawimy w nastĊpnym numerze.

PodhalaĔska wspinaczka
w maratoĔskim biegu
KaĪdy maraton to duĪe przeĪycie
i powaĪne sportowe wyzwanie. Dla
mnie udziaá w III PodhalaĔskim Maratonie byá waĪny równieĪ dlatego, Īe
pokonywaáem ten dystans po raz 42.,
zatem kaĪdy przebyty kilometr jak gdyby „odkreĞlaá” jeden z przebytych biegów. Trasa prowadziáa z Nowego Targu
do Zakopanego, co od razu przesądzaáo, Īe bĊdzie to ciĊĪki, górski dystans.
Liczyáem jednak, Īe piĊkno krajobrazu
nieco záagodzi trudy i doda energii do
walki. RzeczywistoĞü okazaáa siĊ inna trasa z kaĪdym kilometrem zamieniaáa
siĊ w coraz dáuĪsze i bardziej strome
podbiegi, po których nastĊpowaáo zbieganie - krótkie, za to niebezpiecznie
ostre. Do tego, jak na záoĞü, wáaĞnie

Podziękowanie
Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w konkursie, organizowanym przez „Czas Ostrzeszowski”, wygrane bilety na galę KBC Night 3
w Kępnie, gdzie przeżyłyśmy niezapomniane emocje.
Z pozdrowieniami
Martyna i Agnieszka Bacik

w tĊ niedzielĊ (14 maja), po
kilku pochmurnych dniach,
przypiekáo sáoĔce, jakby
chcąc nadrobiü majowe zalegáoĞci. Przychodziáa myĞl, Īe
reklamowanie przez organizatorów tego maratonu jako
najtrudniejszego na Ğwiecie,
pewnie nie odbiega mocno
od prawdy. W Polsce jest to
chyba rzeczywiĞcie najtrudniejszy 42-kilometrowy bieg,
ale chyba teĪ rozgrywany dla
najpiĊkniejszego krajobrazu.
PiĊkne, jeszcze oĞnieĪone
szczyty Tatr srebrzyáy siĊ
w sáonecznych promieniach,
a krzyĪ na Giewoncie dodawaá nadziei,
Īe meta coraz bliĪej.
Bardzo zmĊczony, ale szczĊĞliwy mijaáem liniĊ mety na estakadzie
pod Gubaáówką. Dziesiąte miejsce,
które zająáem w ogólnej klasy¿kacji
i drugie w kat. M-50, dają powody do
satysfakcji (choü bieg ukoĔczyáo tylko
62 maratoĔczyków), jednakĪe czas
3:49,52 godz. znacznie odbiega od
przedstartowych planów - najwidoczniej
nie doceniáem gór.
Organizacja imprezy pozostawiaáa
wiele do Īyczenia, ale teraz to juĪ niewaĪne. NajwaĪniejsze, Īe ukoĔczyáem
swój najtrudniejszy maratoĔski bieg.
W. Juszczak
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KAPàAēSKI JUBILEUSZ
KS. STEFANA SZKARADKIEWICZA
50 lat kapáaĔstwa - ten piĊkny jubileusz ĞwiĊtowaá w minioną
niedzielĊ ks. praáat Stefan Szkaradkiewicz, od 33 lat proboszcz para¿i
NMP WniebowziĊtej w Ostrzeszowie.
Táum wiernych wypeániá prastare
mury fary, a kilkadziesiąt delegacji
przez ponad godzinĊ skáadaáo Jubilatowi Īyczenia, obdarowując go
kwiatami i upominkami.
W roku tak wielkich jubileuszy
jak 300-lecie koronacji Matki Boskiej

przez lata, dla innych - mówiá ks. Sáawomir Knopik, gáosząc kazanie. - (…)
50 lat kapáaĔstwa to sporo - pojawiáy
siĊ nowe problemy, nowe style Īycia,
wydarzenia… Powstaje pytanie, co
znaczy byü kapáanem dzisiaj, jakie
oczekiwania wobec kapáanów przejawia ten „nowy czáowiek”? ĝwiat
oczekuje ĞwiĊtych kapáanów, którzy
nie organizują Īycia spoáecznego,
gospodarczego czy politycznego, ale
którzy są apostoáami, wiarygodnymi
Ğwiadkami Sáowa BoĪego.

braü harcerska ZHR
otrzymaáa
z rąk prezydenta Andrzeja Dudy,
w ĞwiĊto Àagi- 2 maja.
- „Wielbij, duszo
moja, Pana”
- tymi sáowami dziĊkujĊ

Bogu. Ale teĪ
dziĊkujĊ wszystkim za modlitwy,
za zrozumienie
i tym, co przez
te przeszáo 30
lat wspomagali
mnie w kapáaĔskim posáugiwaniu - zakoĔczyá
uroczystoĞci
ksiądz praáat.
K. Juszczak
CzĊstochowskiej i 100-lecia objawieĔ
fatimskich przypadá takĪe skromny,
a przecieĪ jakĪe dla ostrzeszowian
waĪny jubileusz 50-lecia ĞwiĊceĔ kapáaĔskich ks. Stefana, proboszcza
para¿i farnej, a od trzech lat równieĪ
kapelana Jego ĝwiĊtobliwoĞci, czyli praáata.
Ksiądz Szkaradkiewicz ĞwiĊcenia kapáaĔski przyjąá 21 maja 1967 r.
w Archikatedrze PoznaĔskiej z rąk
arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Rozwijaá swe kapáaĔskie powoáanie,
peániąc posáugĊ wikariusza w para¿ach: Drawsko nad Notecią, ZaniemyĞl, ChodzieĪ i w poznaĔskiej
para¿i Ğw. Wojciecha. Potem krótko,
bo dwa lata, byá proboszczem w Iáów-

Zaraz po zakoĔczeniu Eucharystii przez gáówną nawĊ koĞcioáa
aĪ do stopni oátarza uformowaá siĊ
dáugi rząd delegacji, które po kolei
skáadaáy Jubilatowi Īyczenia, obdarowywaáy kwiatami… WĞród delegacji: stowarzyszenia katolickie,
przedstawiciele para¿i, rzemieĞlnicy,
straĪacy, harcerze, ministranci, dzieci
pierwszokomunijne, przedstawiciele
szkóá, wáadze miasta i powiatu, osoby
reprezentujące Klub Prawicy Ziemi
Ostrzeszowskiej i koáo PiS, poseá T.
àawniczak, a takĪe byáy europoseá
W. Tomczak z rodziną. PokaĨnych
rozmiarów prezent przynieĞli ksiĊĪa
z para¿i. Byá to 50-calowy telewizor (tak symbolicznie na 50-lecie).

PODZIĘKOWANIE

Za zorganizowanie 70-lecia moich urodzin
z całego serca dziękuję Eli Żujewskiej
oraz Arletce.
Wszystkim uczestnikom uroczystości
pięknie dziękuję za życzenia
i dobrą zabawę.
Stasia

Kochanej Jubilatce

Anieli Fabrowskiej
z okazji 70. urodzin oraz imienin

z serca płynące życzenia błogosławieństwa
Bożego, dużo radości, uśmiechu na co dzień,
a także doczekania w zdrowiu kolejnych
pięknych jubileuszy
składają
mąż, córki, zięć i wnuki

Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom. M. Delbrer

Szczęśliwym Rodzicom
gratulujemy, a wszystkim
kochanym dzieciątkom życzymy
zdrowia, miłości i szczęścia na
całe długie życie!
cu w para¿i Ğw. Andrzeja Apostoáa,
by wreszcie w lipcu 1984 r. tra¿ü do
Ostrzeszowa. Odtąd zabytkowe freski
fary i jej stare oátarze zaczĊáy nabieraü
nowego blasku, zaĞ para¿anie zyskali
dobrego pasterza.
Koncelebrze uroczystej mszy Ğw.
przewodniczyá ks. Jubilat, dziĊkując
Bogu za áaskĊ kapáaĔstwa, za para¿an i wszystkich ludzi, których spotkaá
na swej pasterskiej drodze. Prosiá
teĪ o przebaczenie, jeĞli kogoĞ zbyt
pochopnym sáowem uraziá czy zraziá
do KoĞcioáa.
- Jubileusze potrzebne są czáowiekowi, Īeby zobaczyü nie tyle siebie, ale to, jak Bóg posáugiwaá siĊ nim

A wĞród ĪyczeĔ tra¿aáy siĊ nawet
wiersze i piosenki.
WaĪnym momentem uroczystoĞci byáo wrĊczenie ksiĊdzu praáatowi
medalu „Pro Patria”. O przyznanie
tego odznaczenia wystąpiá KPZO,
zaĞ uroczystego wrĊczenia dokonaáa
wicewojewoda wielkopolski Marlena
Maląg w asyĞcie posáa Tomasza àawniczaka. Kto obserwuje patriotyczne
uroczystoĞci odbywające siĊ od lat
przy obelisku „Golgota Wschodu”,
dostrzegá zepewne zaangaĪowanie
ks. Szkaradkiewicza w dzieáo budowania patriotyzmu. Tego patriotyzmu
wyrazem byáo równieĪ poĞwiĊcenie
Àagi polskiej, jaką ostrzeszowska
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ur. 15.05.2017r., 2720g.
Dawid - synek paĕstwa Ewy i Mariusza Doruchów z Kuĩnicy Grabowskiej,
ur. 17.05.2017r., 3750g.
Bartek - synek paĕstwa Agnieszki Kowalczyk i Stanisâawa Suleckiego z Rogaszyc,
ur. 18.05.2017r., 4190g.
Olaf - synek paĕstwa Sylwii i Sâawomira Gâowaczów z Kowalówki, ur. 18.05.2017r.,
4420g.
Wiktor - synek paĕstwa Doroty i Marcina Nawrotów z Rogaszyc, ur. 18.05.2017r.,
3460g.

