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OSIEROCIŁ TROJE DZIECI

Miał zaledwie 29 lat. Życie szykowało mu na pewno wiele radości,
bo przecież troje dzieci to wielkie
szczęście. Ale los nagle, nieoczekiwanie zniweczył jego plany, jego
marzenia…
Kiedy wsiadał na motor, zapewne
nie przeczuwał niczego złego. Majowy wieczór, boczna droga, słaby ruch- można jechać. Czy przecenił swoje
umiejętności, zlekceważył przepisy,

czy złapał ten przysłowiowy wiatr
w plecy i poczuł się wolny, a może
zawiodła maszyna?
Rzecznik prasowy KPP w Ostrzeszowie podaje, że prawdopodobną
przyczyną wypadku, do którego doszło 25 maja w rejonie skrzyżowania dróg na pograniczu Siedlikowa
i Marydołu w gminie Ostrzeszów,
było nieustąpienie pierwszeństwa
przejazdu.

29-letni mieszkaniec Siedlikowa,
kierujący motocyklem marki Yamaha XT 600 E, jadąc
drogą podporządkowaną, wymusił
pierwszeństwo,
przez co doprowadził do zderzenia
z samochodem
osobowym marki Suzuki Swift,
którym kierował
44-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów. Motocyklista
odniósł poważne
obrażenia. Przybyła na miejsce
załoga pogotowia
ratunkowego natychmiast rozpoczęła reanimację. Niestety, mimo
wysiłków, nie przyniosła ona rezultatu. Mężczyzna zmarł.
Gdyby dało się cofnąć czas…
Trzeba dodać, że motocyklista
podczas jazdy nie miał założonego
kasku, a motocykl nie posiadał aktualnych badań technicznych.

NIE CHCEMY TAKIEJ POLICJI
Całą Polskę obiegły niedawno obrazy, jak na posterunku policji Wrocław - Stare Miasto policjanci paralizatorem
torturowali aresztowanego mężczyznę. „Przesłuchiwany”
25-letni Igor Stachowiak zmarł. Wszystko zdarzyło się
przed rokiem, śledztwo w sprawie przebiegało (i przebiega) opieszale - prokuratura nikomu dotąd nie postawiła
zarzutów. Być może nikt nie dowiedziałby się o tym, co
się tam wydarzyło, gdyby nie drastyczny film, nagrany
przez kamerkę zainstalowaną w paralizatorze (użycie
paralizatora powoduje samoistne włączenie kamery rejestrującej interwencję). Film został pokazany w programie
„Superwizjer” i wywołał istne „trzęsienie ziemi” - w dolnośląskiej policji „poleciały” głowy. Na wniosek komendanta
głównego policji, minister spraw wewnętrznych Mariusz
Błaszczak odwołał komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu - insp. Arkadiusza Golanowskiego. Odwołano także
jego zastępcę, nadzorującego pion prewencji.

Piszemy o tej sprawie, która przecież nie wydarzyła
się w naszym powiecie dlatego, że zdymisjonowany
komendant jest związany z ziemią ostrzeszowską - tu
się urodził i tutaj często przyjeżdżał. Warto wspomnieć,
że przed awansem na komendanta dolnośląskiego insp.
A. Golanowski był naczelnikiem CBŚ Policji w Opolu.
Sylwetkę komendanta i dotychczasowy przebieg jego
służby prezentowaliśmy w „Czasie Ostrzeszowskim” (nr
7 z 17.02.2016 r.), kiedy to z satysfakcją informowaliśmy,
że ostrzeszowianin został komendantem dolnośląskiej
policji. Teraz z żalem przychodzi nam poinformować o jego
dymisji. Można dyskutować, czy jest ona słuszna, czy
krzywdząca - przecież komendant mógł nie wiedzieć o całym zdarzeniu, które od samego początku było skutecznie
maskowane, ślady zamazywane, a nagrania z monitoringu
feralnego posterunku dziwnym trafem zaginęły... Jednak,
szczególnie w służbach mundurowych, obowiązują pewne
standardy, w myśl których odpowiedzialność za
policjantów drastycznie łamiących prawo ponosi
również ich zwierzchnik. I tak się w tym przypadku
stało. Dymisje dosięgnęły również komendanta
miejskiego wrocławskiej policji oraz - co oczywiste
- komendanta posterunku Wrocław - Stare Miasto,
w którym cały dramat się rozegrał. Nieoficjalnie
wiadomo, że obaj komendanci pochodzili z Sycowa.

*

Kierujący samochodem nie ucierpiał w wypadku. Policjanci sprawdzili
jego trzeźwość - był trzeźwy.

ZAGRAJ O DWIE STÓWKI!
Zapraszamy do naszej zabawy, w której można wygrać
200 złotych.
Zaczynając od numeru 20., zamieszczamy jeden z czterech fragmentów pociętego banknotu
200-złotowego; dziś część trzecia.
Aby wziąć udział w losowaniu
dwustu złotych, należy wyciąć cztery
różne fragmenty (co tydzień jeden)
i dopasować je w taki sposób, by powstał cały banknot. Złożone części
należy nakleić na standardową kartkę pocztową lub widokówkę, napisać
swoje dane adresowe i tak wypełnioną kartkę dostarczyć do redakcji - termin podamy w następnym numerze,
w którym zamieścimy ostatnią część
banknotowych puzzli.
W zabawie mogą brać udział
osoby pełnoletnie (wykluczony jest
udział pracowników redakcji oraz ich
najbliższej rodziny).
Uczestnictwo w konkursie jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody
na publikację danych osób nagrodzonych.
red.
RATY
RRSO

12990
x 10 rat

Skutego kajdankami rażono prądem
Igor Stachowiak został zatrzymany 15 maja
2016 r. rano na wrocławskim Rynku. Jak się później
okazało, był podobny do przestępcy, który wcześniej
uciekł policji. Na nagraniach widać, że mężczyzna
początkowo spokojnie rozmawia z policją.
Dokończenie na str. 2.
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Dramaturgię całego zajścia można zobaczyć
we wspomnianym reportażu, nadanym w TVN 24.
W oparciu o ten reportaż i inne relacje, przypominamy pokrótce to, co przed rokiem działo się
na wrocławskim komisariacie.

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Obecny na miejscu prokurator
rejonowy polecił zabezpieczyć zwłoki
do sekcji.

STIHL
MSA 120 C-BQ
Pilarka akumulatorowa wraz z akumulatorem AK 20i
ładowarką AL 101

STIHL BGA 56
Dmuchawa akumulatorowa wraz z
akumulatorem AK 20
i ładowarką AL 101

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

STIHL HSA 56
Nożyce akumulatorowe wraz z
akumzlatorem AK 10
i ładowarką AL 101

STIHL FSA 56
Kosa akumulatorowa wraz z akumulatorem AK 10i
ładowarką AL 101

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

1) Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji RATY 0% zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na
dzień 14.03.2017r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena
towaru 1000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 100,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000,00 zł; całkowity koszt kredytu 0zł; wysokość 10 równych rat miesięcznych
100,00 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 15.04.2017 r. do
dnia 30.06.2017 r.
Autoryzowany Dealer STIHL występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy
o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o
odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta
zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawę, jesteś świadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoń!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

NIE CHCEMY TAKIEJ POLICJI
Dokończenie ze str. 1.
Kiedy na miejsce przyjechał drugi
patrol, jego funkcjonariusze postanowili
od razu zakuć Stachowiaka w kajdanki
i przewieźć na komisariat, wówczas
25-latek wpadł w panikę, zaczął stawiać
opór. Sposób, w jaki interweniowała
policja, wywołał wzburzenie u przechod-

niów, którzy zaczęli nagrywać zajście.
Wówczas też po raz pierwszy użyto
paralizatora. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna w trakcie interwencji policji był pod wpływem środków
psychoaktywnych. Wiadomo, że Igor
Stachowiak został rażony paralizatorem
również na komendzie, w policyjnej

GIMNAZJALISTKI Z PROMILAMI
Maj i czerwiec to czas wycieczek
szkolnych. Pogoda wiosenno-letnia,
grono kolegów z klasy, inne otoczenie,
„luzik”, szampańskie humory i… No właśnie, w takiej sytuacji łatwo stracić nad
sobą panowanie i ulec - chwili, namowom rówieśników, sobie samemu, albo
padku nie zezwalają przepisy. 25-latek
zmarł wkrótce po tym zajściu.
Ze sporządzonej miesiąc później
opinii wynika, że zgon nastąpił w wyniku
splotu trzech okoliczności: przyjęcia
przez mężczyznę środków psychoaktywnych, kilkukrotnego rażenia prądem
z paralizatora oraz „wywierania silnego
ucisku na szyję”, najprawdopodobniej
podczas obezwładniania go. Choć na
komisariacie jest monitoring, nie ma
żadnego nagrania z pobytu Stachowiaka na komendzie.

Mundurowi wciąż bezkarni

Kadr z reportażu pokazanego
w programie „Superwizjer”.

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera

■
■
■
■
■
■

Pracuję z osobami
zmagającymi się:

ze śmiercią bliskiego,
ze zdradą, z chorobą,
z nieśmiałością, z lękiem,
z brakiem motywacji,
z nadmierną uległością,
z poczuciem osamotnienia,
itp. zgłoszenia po 18:00
tel. 661 423 221

toalecie. W programie „Superwizjer”
pokazano film z kamery zainstalowanej
w paralizatorze. Na nagraniu widać, jak
zatrzymany zostaje trzykrotnie rażony
prądem, mimo że zakuty jest w kajdanki. Na użycie paralizatora w takim przy-
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narządu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dziecięcej
i dorosłych
Ostrzeszów, al. Wolności 1a
rejestracja 882-042-111

31.05.2017

pokazać, że jest się prawie dorosłym
i nikt nie będzie mi niczego zakazywać.
Niedawno dwie uczennice pierwszej klasy jednego z ostrzeszowskich
gimnazjów podczas wycieczki klasowej
do Krakowa „dały sobie na luz” i postanowiły popróbować dorosłości, częstując się wódką. A że oko wychowawców
- opiekunów było czujne, „małolaty”
zostały zdemaskowane i to po drugiej
w nocy. Natychmiast zadzwoniono do
rodziców dziewczynek, a chwilę potem
po krakowską policję, by sprawdziła
stopień (nie)trzeźwości. Raport w tej
sprawie miał zostać przesłany do KPP
w Ostrzeszowie.
A uczennice, zgodnie ze szkolnym
regulaminem, decyzją rady pedagogicznej tegoż gimnazjum, otrzymają ocenę
naganną z zachowania na koniec roku.

Jest to klasa pierwsza, więc świadectwo
nie ma aż takiego znaczenia, choć pewnie trudno będzie bez wstydu komuś
je pokazać. A gdyby to „przytrafiło się”
trzecioklasistom, czy naganna ocena
z zachowania nie rzutowałoby w jakiś
sposób na ich przyszłość?
Chwila zapomnienia, i stało się.
Niech ten przypadek będzie przestrogą
dla młodych ludzi, by jednak, póki chodzą do szkoły, nawet jeśli są pełnoletni,
o młodszych nie mówiąc, i nawet jeśli
jest to wycieczka, biwak, wypad za
miasto, nie „spoufalały się z butelką”,
bo to ani zdrowe, ani ładne, ani nikomu
do szczęścia niepotrzebne, a konsekwencje mogą być dużo gorsze niż te,
opisane wyżej.
(jot)

Pielgrzymko - wycieczka
ZAKOPANE

Przeciwko policjantowi, który użył
paralizatora, toczyło się postępowanie
dyscyplinarne. Funkcjonariusz został na
trzy miesiące zawieszony w czynnościach służbowych, a później wrócił do
służby. Po tym, jak sprawa stała się głośna, zapowiedziano, że policjant straci
pracę. Wszyscy inni funkcjonariusze,
którzy obecni byli przy rażeniu prądem
Stachowiaka w toalecie, również nadal
pracują w policji.
Od roku w Prokuraturze Okręgowej
w Poznaniu toczy się śledztwo w tej
sprawie. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

***
Pielgrzymka do Chorwacji i Medjugorje

STUDNIE

Koszt 860 zł + 240 euro

GŁĘBINOWE
• przydomowe
ujęcia wody
• odwierty
• pompy ciepła
tel. 505 325 777

21 - 25 sierpnia 2017 r.
Koszt 500 zł

16 - 25 lipca 2017 r.
Budapeszt - Zagrzeb - Split - Medjugorje - Mostar - Dubrownik - Makarska - Plitwice - Wiedeń

Zapisy i wyjazd - Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik
tel. 604 261 429

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. Wieluńska 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. Łąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 22.00

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

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogłoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespół: Jolanta Szmatuła (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisław
Szmatuła, Robert Pala, Marcin Łagódka, Maria Szmatuła, Katarzyna Przybysz, Włodzimierz Juszczak.
Kolporter: Sebastian Mikołajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. św. Mikołaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piła
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APTEKI
Plan dyżurów

„Zamkowa”, ul. Zamkowa 28 - od 29.05 do 4.06, tel. 730-00-76
„Zamkowa”, ul. Gorgolewskiego 4 - od 5.06 do 11.06, tel. 732-05-35
Dyżury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i święta 9 00 - 2200.
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POLICJA
Poszukiwany odnaleziony
W miniony poniedziałek (22.05.), po
godzinie 20.00 ostrzeszowscy kryminalni zatrzymali 28-letniego mieszkańca
gminy Ostrzeszów, który był poszukiwany przez prokuraturę rejonową
w celu ustalenia jego miejsca pobytu.
Mężczyznę doprowadzono do tutejszej
jednostki policji, gdzie po wykonaniu
czynności procesowych został zwolniony.
Podczas zatrzymania towarzyszył
mu jego 30-letni brat, który w czasie legitymowania udawał, że to on
jest 28-latkiem, i podawał jego dane
osobowe. Za wprowadzenie w błąd
organów ścigania starszy brat został
ukarany grzywną.

Bez kasku, za to
z pasażerem i dwoma
promilami
22 maja, około godziny 19.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Ostrzeszowie, patrolując ulicę
Ostrzeszowską w Grabowie, zauważyli
jadącego motorowerem mężczyznę,
który nie miał kasku ochronnego. Na widok policjantów, motorowerzysta nagle
zatrzymał się i próbował zamienić się
miejscami z pasażerem, jednocześnie
zakładając jego kask.
Funkcjonariusze ustalili, że motorowerem marki Peugeot kierował
29-letni mieszkaniec gminy Grabów nad
Prosną, który był pijany - ponad dwa
promile. Zabezpieczono monitoring,
który zarejestrował drogę jednośladu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji
w Grabowie nad Prosną.

997

rolniczym marki Ursus, mając ponad
promil alkoholu.
- 28 maja, po godzinie 11.30
w Siedlikowie zatrzymano, kierującego motorowerem, 22-letniego mieszkańca gminy Ostrzeszów; miał blisko
dwa promile.
- 28 maja, po godzinie 15.30 w Palatach zatrzymano kolejnego motorowerzystę - przeprowadzone badanie
stanu trzeźwości wykazało u 55-letniego mieszkańca gminy Grabów nad
Prosną stan po użyciu alkoholu.
- 28 maja, po godzinie 18.30 w Starej Kuźnicy policjanci zatrzymali seata
ibizę. Samochodem kierował 32-letni
mieszkaniec gminy Doruchów, który
miał ponad dwa promile. Policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania.
We wszystkich wymienionych
sprawach toczą się postępowania. Za
popełnione przestępstwa sprawcy staną
przed sądem.
Apelujemy do mieszkańców
powiatu ostrzeszowskiego - nie
pozwólmy, aby alkohol pokonał
nasz rozsądek. Kierowanie w stanie
nietrzeźwości zagrożone jest karą nawet do dwóch lat więzienia i może być
tragiczne w skutkach.

Śmierć młodego
motocyklisty z Wielowsi
Do śmierci młodego motocyklisty
doszło również blisko nas - w sobotę,
ok. godziny 19 na obwodnicy Ostrowa
Wlkp. w Kraskach. Jadący od strony
Czekanowa samochód marki VW Polo
wykonywał manewr skrętu w lewo. Za
nim, motocyklem marki Yamaha FZS
600 Frazer, przemieszczał się 26-letni
mieszkaniec Wielowsi. Motocykliście
nie udało się wyhamować - z impetem
uderzył w drzwi samochodu osobowego. 26-latek zginął na miejscu.

fot. M. Radziszewski

Nie ustąpił

Do tej kolizji doszło 27 maja, po
godzinie 6.00 w rejonie oznakowanego
skrzyżowania w Bukownicy.
Sprawcą okazał się 24-letni mieszkaniec gminy Grabów nad Prosną, kierujący samochodem marki Mitsubishi
Colt. Mężczyzna na oznakowanym
skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w renault kangoo, którym
kierował 24-letni mieszkaniec gminy
Grabów nad Prosną. Obaj kierowcy
ucierpieli w kolizji, przewieziono ich do
szpitala w Ostrzeszowie. Na szczęście
nie były to ciężkie obrażenia.
Policjanci zatrzymali sprawcy
prawo jazdy oraz skierują przeciwko
niemu wniosek do Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie o ukaranie.

„Wyrzuciło go”
na łuku

Weekendowi nietrzeźwi
na drogach powiatu
Podczas minionego weekendu
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Ostrzeszowie, na drogach
powiatu zatrzymali aż siedmiu nietrzeźwych kierowców. Dwóch obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych
do dyspozycji prokuratora.
- 27 maja, przed godziną 19.00 - Kaliszkowice Kaliskie - skodą felicią
kierował 42-letni mieszkaniec gminy
Mikstat, miał ponad dwa promile alkoholu.
- 27 maja, po godzinie 20.00 - Przedborów - volkswagenem golfem
kierował 22-letni obywatel Ukrainy,
przebywający na terenie gminy Ostrzeszów. Badanie wykazało ponad pół
promila. Mężczyzna został zatrzymany
w policyjnym areszcie. Gdy wytrzeźwiał,
usłyszał zarzut kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.
- 27 maja, po godzinie 20.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że
w Godziętowach (gmina Doruchów)
samochód marki Renault uderzył
w opłotowanie prywatnej posesji. Kierowca oraz pasażerowie wysiedli z auta
i zaczęli oddalać się z miejsca zdarzenia. Po natychmiastowej interwencji,
funkcjonariusze zatrzymali opisane
osoby. Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy. Mundurowi ustalili, że
samochodem kierował, przebywający
na terenie gminy Doruchów, 33-letni
Ukrainiec - miał blisko dwa promile.
Został zatrzymany w areszcie. Gdy
wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania
pojazdem w stanie nietrzeźwości.
- 28 maja, po godzinie 10.00 nietrzeźwego zatrzymano w Szklarce
Przygodzickiej. 39-letni mieszkaniec
gminy Ostrzeszów kierował ciągnikiem
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Dwustronnie gładkie
Nie wymagają malowania
Nie gniją
Łatwe w obróbce

OSZCZĘDZ AJ
CZ AS I PIENIĄDZE !!!

Do tego zdarzenia doszło 24 maja, po godzinie 21.00 w Rojowie.
19-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, kierujący volkswagenem golfem, nie
dostosował prędkości jazdy do panujących warunków, przez co na łuku drogi
zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do czołowo-bocznego zderzenia
z samochodem marki Suzuki, którym kierował 26-letni mieszkaniec województwa

Zawinili rowerzyści
W poniedziałek (22.05.) ostrzeszowscy policjanci odnotowali dwa zdarzenia drogowe, w których uczestniczyli
rowerzyści. W obu przypadkach to oni
byli sprawcami kolizji, oboje też zostali
ukarani mandatami.
Do pierwszego zdarzenia doszło
po godzinie 9.00 w Marcinkach (gmina Kobyla Góra).
50-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego,
jadąc na rowerze drogą
podporządkowaną, nie
ustąpiła pierwszeństwa
i uderzyła w toyotę yaris,
którą kierowała 37-letnia mieszkanka powiatu
kępińskiego. Rowerzystce udzielono pomocy
medycznej (stwierdzono
ogólne potłuczenia ciała).
50-latka została ukarana mandatem.
Krótko po godzinie Marcinki
18.00 w Ostrzeszowie na
ul. Tęczowej doszło do kolejnej kolizji . 75-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów, który ścieżką pieszo-rowerową dojechał do skrzyżowania ul. Tę-

czowej z ul. Kąpielową, uderzył w opla
astrę (kierowca - 53-letni mieszkaniec
gminy Ostrzeszów - zatrzymał się, by
sprawdzić, czy może włączyć się do
ruchu). Rowerzysta odniósł obrażenia
(ogólne potłuczenia), przewieziono go
do ostrzeszowskiego szpitala.
Za spowodowanie kolizji został
ukarany mandatem.

Zmienione daty
SPROSTOWANIE

W dwóch zamieszczonych przed
tygodniem artykułach błędnie podałem
daty dotyczące ich bohaterów. W artykule „Dwaj panowie M”, wspominając
pana Ignacego Mosia, jako datę jego
śmierci podałem 17 grudnia 2001 r.,
tymczasem Igo Moś zmarł 14 grudnia
2001r.
Z kolei pisząc o święceniach kapłańskich ks. prałata Stefana Szkaradkiewicza z okazji jego jubileuszu
kapłaństwa, podałem, że otrzymał je
21 maja 1967r. Jest to data mszy prymicyjnej ks. Stefana, zaś święcenia
kapłańskie otrzymał on dzień wcześniej- 20 maja 1967r., z rąk arcybiskupa
Antoniego Baraniaka.
Za błędne podanie wspomnianych
wyżej dat serdecznie przepraszam.
K. Juszczak

dolnośląskiego. I to właśnie prawidłowo jadący 26-latek ucierpiał w wypadku i został
przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie.
Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy sprawcy kolizji oraz do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie skierowali wniosek o ukaranie go.

STRAŻ
Dwa pożary i wybuch
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony wtorek w Ostrzeszowie
przy ul. Powstańców Wlkp. Zapaliła się
drewniana szopa. Na miejsce skierowano dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej. Strażacy podali dwa
prądy na palący się obiekt oraz jeden
prąd w obronie, na pobliskie budynki,
na które mógłby przedostać się ogień.
Po ugaszeniu pożaru strażacy rozebrali konstrukcję budynku i wyciągnęli
z niego elementy palne. Na szczęście
obyło się bez osób poszkodowanych.
Dzień później (24 maja) w Grabowie Wójtostwie w kotłowni przy budynku
jednorodzinnym doszło do wybuchu,
w którym ucierpiała jedna osoba. Pomocy udzielili jej ratownicy medyczni.
Strażacy ustalili, że doszło do wybuchu
gazu z pieca centralnego ogrzewania.
W sobotę (27 maja) zapaliło się pomieszczenie w budynku gospodarczym
w miejscowości Kotowskie. Znajdowały
się tam dwie butle propan-butan, co
stwarzało zagrożenie wybuchu. Po
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ugaszeniu pożaru oddymiono pomieszczenie za pomocą wentylatora, natomiast temperaturę obu butli obniżono
do bezpiecznego poziomu.

Pozostałe zdarzenia
24 maja w Plugawicach zapaliła
się sadza w przewodzie kominowym
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Strażacy ugasili ogień oraz zabezpieczyli komin.
Tego samego dnia otrzymali wezwanie z Mikstatu do pożaru spowodowanego wypalaniem opon oraz
przewodów. Po przybyciu na miejsce
okazało się, że pożaru został ugaszony,
a sprawców nie było już na miejscu.
Wezwana na miejsce policja rozpoczęła
działania, mające na celu ich ustalenie.
W minioną sobotę na ul. Jodłowej
w Ostrzeszowie zapaliła się komora
silnika w samochodzie dostawczym.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli zasilanie oraz ugasili
pożar.

28 maja na boisku OSiR w Ostrzeszowie lądował śmigłowiec LPR służący
do transportu medycznego. Strażacy przybyli na miejsce w celu zabezpieczenia
lądowania oraz odlotu śmigłowca.

4
SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, senatora
Łukasza Mikołajczyka oraz posłów:
Piotra Kalety, Jana Mosińskiego i Tomasza Ławniczaka, odbyło się 20
maja spotkanie parlamentarzystów
Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Ostrzeszowa.
Być może termin sobotniego
przedpołudnia nie był najszczęśliwszym wyborem i pewnie dlatego sala
świeciła pustkami, a może decyzje
Sejmu, wbrew niektórym opiniom, są
na tyle klarowne, że ludziom nie trzeba
dodatkowych wyjaśnień, pewnie też nie
budzą aż tak wielu kontrowersji, bo inaczej grono niezadowolonych przyszłoby
wyartykułować swoje żale.
Rozpoczęło się od prezentacji -każdy z gości wspominał o najistotniejszych kwestiach, jakimi się zajmuje,
przybliżał prace komisji, w których działa. Dla Ł. Mikołajczyka, zabierającego
głos jako pierwszy, tą najważniejszą
sprawą jest reforma systemu edukacji. Wbrew temu, co się mówi, to nie
likwidacja gimnazjów jest jej celem,
lecz konieczność czteroletniego liceum
i wprowadzenie szkół branżowych,
kształcących w wybranym zawodzie,
przekonywał senator. Przypomniał też,
że wymuszana w poprzednich latach
z powodów ekonomicznych likwidacja

szkół wiejskich pozbawiła pracy ponad
20 tys. nauczycieli, a dziś ci, którzy do
tego doprowadzili, straszą zwolnieniami.
O edukacji, ale też o czekającej
nas od września reformie służby zdrowia mówiła wicewojewoda M. Maląg.
Powstanie tzw. sieć szpitali, w której
mają znaleźć się wszystkie szpitale
powiatowe, zatem również ostrzeszowski. Pani wicewojewoda wspomniała
też o programie 500+ i o pozytywnych
skutkach, jakie przynosi.
Poseł P. Kaleta, będący członkiem
komisji obronności i spraw wewnętrznych, skoncentrował się na temacie
oddziałów terytorialnych WP. Powstanie
taki również w naszym powiecie, będzie
liczył ok. 120 żołnierzy-ochotników. Poseł mówił też o przywracaniu choćby
części zlikwidowanych posterunków
policji, np. w Mikstacie.
Sprawy rynku pracy i polityki socjalnej są domeną posła J. Mosińskiego,
stąd też te tematy nakreślił w swojej
wstępnej wypowiedzi.
Z kolei T. Ławniczak skupił się na
drodze krajowej nr 11. Mówił o odbytym niedawno spotkaniu w tej sprawie, o planowanych inwestycjach, które
w kolejnych latach będą na tej drodze
prowadzone. U nas takich inwestycji
można się spodziewać nie wcześniej
niż za osiem lat.

Potem już
rozpoczęła się
dyskusja i pytania kierowane pod
adresem posłów.
Pierwsze dotyczyło żywności
genetycznie modyfikowanej, która
za sprawą umowy
między UE a Kanadą może trafić
także do nas. Poruszona została
też kwestia wody
pitnej, która płynie
do naszych mieszkań rurami azbestowymi. - Jak długo jeszcze? - pytano.
- To jest kwestia odpowiedzialności
samorządów, bo WFOŚ mają wszelakie
środki, by również przeprowadzać z ich
pomocą wymianę rur azbestowych - odpowiadał P. Kaleta. Zaś poseł Mosiński
zapewniał, że Unii ani Polsce nie zagraża żywność genetycznie modyfikowana,
bo przepisy temu zapobiegną. Zwrócił
za to uwagę na to, że wielu rolników
kupuje tańsze ziarno w Bułgarii czy
na Ukrainie i wwozi ziarno genetycznie modyfikowane.
Kolejny mówca poruszył sprawę,
o której w ostatnich tygodniach dużo
pisaliśmy na łamach „CzO”. Mowa
o zaniedbaniach ze strony ochrony
środowiska i swoistej niemocy władz
powiatu, aby pomóc rolnikowi z Kaliszkowic w zmaganiach z tamtejszym
producentem drobiu.
- Sprawa jest nie do rozwiązania,
bo, jak się okazuje, ani ochrona środowiska, ani WIOŚ nie pracują w niedzielę, a to wówczas ścieki wpływają
do strumyka, policja nie może pobrać
próbek, a prokurator mając dowód przekroczenia norm - umarza postępowanie.
Senator Mikołajczyk potwierdził
znajomość tematu i obiecał przekazać wojewodzie pisma dokumentujące

29. sesja Rady Gminy Doruchów
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wieloletnie zmagania rolnika z biurokracją. Zobaczymy, czy służby podległe
wojewodzie będą umiały zakończyć
sprawę, czy okażą się równie bezsilne
jak starosta i „jego ludzie”.
Głos w dyskusji na temat samorządności zabrał radny powiatu z ramienia
PiS - Stanisław Hemmerling.
- Pani premier mówi, że PiS jest
blisko ludzkich spraw. Tu, na terenie
powiatu dzieje się wiele krzywd społecznych, ludzkich dramatów. I kiedy
tym ludziom chce się pomóc, nie ma
żadnego wsparcia z waszej strony.
Nie możecie nas państwo zostawiać

Hemmerling za dużo od ludzi oczekuje,
stąd osamotnienie na Radzie Powiatu
i - chyba jeszcze bardziej bolesne -niezrozumienie u parlamentarzystów
swojej formacji.
Kolejny głos dotyczył służby zdrowia: pieniądze powinny iść za pacjentem, kiedy korzysta z pomocy lekarza,
a nie za tym, który jest do niego tylko
zapisany. Były też podziękowania dla
ministra Błaszczaka, że wreszcie zlikwidował „wydział policji krzakowej”. Ten
sam mieszkaniec wyszedł z propozycją
likwidacji Urzędu Marszałkowskiego,
którego obowiązki miałby przejąć wo-

samym sobie. Jeżeli zwracam się do
któregoś z panów posłów w tej czy innej kwestii, to znaczy, że to wsparcie
jest niezbędne.
- Szanowny panie radny, bardzo
często spotykamy się z obywatelami, nie
tylko na uroczystościach - odpowiadała
na zarzuty radnego, wicewojewoda. Jeśli była potrzeba pomocy, należy ją
zgłaszać.
Głosy dezaprobaty wobec krytyki
radnego dało się usłyszeć także z „ław
poselskich”. Padły zapewnienia, że
przecież każdy natychmiast podejmuje tematy, z którymi pan Stanisław do
nich się zwraca. Cóż, być może radny

jewoda i jego urzędnicy.
- Podział kompetencyjny między
wojewodą a marszałkiem jest oczywisty- zauważył poseł Kaleta, sugerując, że
PiS nie będzie proponować likwidacji
Urzędu Marszałkowskiego, by nie wpisywać się w konwencję Platformy, która
dla odmiany chce likwidować wojewodę.
Poruszonych zostało jeszcze parę
innych spraw, padały pytania i odpowiedzi. Oznacza to, że jest jednak sens
organizowania spotkań z posłami, może
tylko niekoniecznie w sobotnie przedpołudnie.
K. Juszczak

kających na decyzję. Nawet, gdyby
wszystkie uzgodnienia szybko zaczęły
stawać się faktem, to uchwalenie przez
radnych jeszcze w br. „Planu zagospodarowania przestrzennego” jest mało
prawdopodobne.

Zaś odwrotnie, o likwidację starych,
szpecących szaletów apelowała radna
E. Pilarczyk. Na braki w oznakowaniu dróg zwrócił uwagę radny Dytfeld.
Wśród poruszonych spraw znalazły
się m.in. prośby o wykaszanie traw na
poboczach dróg, trudności z dostarczeniem wody do jednego z mieszkańców
Doruchowa czy kłopot z zarośniętym
trawą boiskiem w Torzeńcu. Póki działał
tam LZS, nie było problemu, a teraz nie
ma komu o to boisko zadbać.
Wójt J. Wilkosz skrupulatnie odpowiadał na postawione pytania.

GRAD PYTAŃ I INTERPELACJI
W interpelacjach i wolnych głosach
radni zgłosili tak wiele spraw, że trudno
byłoby je wszystkie wymienić.
Radny A. Kempa rozpoczął od
krytyki właścicieli ciężkiego transpor-

BRAK KOMBATANTÓW I…
MIEJSC W PRZEDSZKOLU
Udzielenie absolutorium wójtowi
gminy było najważniejszym wydarzeniem 29. sesji Rady Gminy Doruchów,
odbywającej się 25 maja. Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego,
przedstawionego przez wójta, i opinii
RIO, absolutorium przyjęto. Przeciw
głosowała tylko radna Teresa Okoń.
Ze sprawozdania finansowego, które przedstawił Józef Wilkosz, wynika,
że budżet przyjęty ostatecznie w grudniu 2016 r. zrealizowano: po stronie
dochodów w wysokości 21.610.005 zł
(tj. 100,68% planu), zaś po stronie
wydatków w wysokości 20.445.228 zł
(tj. 89,27% planu). Na inwestycje zaplanowano kwotę 2.246.550 zł, z której
zrealizowano 1.382.925 zł (tj. 61,56%
planu). Nadwyżka budżetowa wyniosła
aż 1.164.776 zł, co w opinii części radnych nie jest powodem do szczególnej
radości. Na koniec grudnia 2016 r. zadłużenie gminy wynosiło 106.666 zł. Ze
sprawozdania wynika też, że 726.104 zł
wynosi dług mieszkańców wobec gminy.
Są to zaległości za wodę, czynsze,
odpady komunalne, podatki lokalne.
Jednakże największą sumę (i problem
dla gminy) stanowią zaległości funduszu
alimentacyjnego - 451.280 zł. kwota
trudna do „ściągnięcia”, bo oficjalnie
dłużnicy to osoby bezrobotne. A może
powinni wykonywać prace społecznie
użyteczne na rzecz gminy?
Na temat realizacji budżetu wypowiadali się przewodniczący poszczególnych komisji. Przewodniczący komisji
budżetowej R. Kubiak skupił się na
planowanych inwestycjach - rozbudowie ośrodka kultury i budowie nowego

przedszkola. Wyraził nadzieję, że do
końca kadencji przynajmniej jedna
z tych inwestycji zostanie zrealizowana, a druga rozpoczęta.
- Jestem ciekawa, jak my przez
półtora roku jesteśmy to w stanie rzetelnie zrobić, skoro nawet nie mamy się
na czym oprzeć - zgłosiła wątpliwości
radna Teresa Okoń. - Głosując dwukrotnie nad absolutorium, dawałam
kredyt zaufania, ale on się wyczerpał.
Zostało nas wybranych dziewięciu nowych radnych, to też daje do myślenia.
Wyłamuję się sama w tym głosowaniu,
ale przynajmniej działam zgodnie z własnym sumieniem.
W ten sposób radna z Torzeńca
uzasadniała głosowanie za odrzuceniem absolutorium. Zastrzeżenia do
budżetu, szczególnie do wielkości
nadwyżki, zgłosiła też przewodnicząca
Rady - J. Blewąska.
Zarówno absolutorium, jak też poprzedzające je sprawozdanie finansowe za 2016 r. przyjęto przy jednym
głosie przeciwnym.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
MOCNO SPÓŹNIONY
Podczas sesji radni wysłuchali informacji dotyczącej prac nad „Planem
zagospodarowania przestrzennego”.
Przedstawiciel firmy opracowującej plan - Radosław Jończak - przedstawił tok
dotychczasowych działań, prowadzonych ze sporym opóźnieniem. Złożyło
się na to parę czynników, jak choćby
niemal roczne rozmowy dotyczące
uzgodnienia, prowadzone z konserwatorem zabytków, czy szereg uwag

do projektu zgłoszonych przez
WZDW. Innym
problemem jest
zamiana gruntów
rolnych na działki
budowlane. Tam,
gdzie są to grunty
III klasy, wymagana jest zgoda ministra, na
którą także trzeba czekać dłużej niż
przewidują to ustawowe terminy. Co
tu dużo mówić, ta przewlekłość w pracach nad „Planem zagospodarowania” poirytowała radnych, padło wiele
pytań o przyczyny opóźnień, pytano
też prelegenta, jak jego firma monituje
wszystkich „opóźniaczy”.
- Wszystko wskazuje na to, że również w tym roku nie uchwalimy planu
- stwierdziła przewodnicząca Rady,
żądając, by firma opracowująca zastosowała jednak jakąś formę nacisku.
- Nie mamy prawnej możliwości
wywierania nacisku, możemy tylko prosić - odpowiedział prelegent. Ale to nie
uspokoiło radnych, domagających się
przyśpieszenia.
Szereg trudnych pytań zadał też
p. Cieśla, jeden z mieszkańców cze-
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tu, których, ważące kilkadziesiąt ton,
pojazdy psują lokalne drogi i mostki.
Proponował, by postawić znak ograniczający ciężar do 5 ton. Tylko czy ten
znak byłby respektowany, skoro teraz
kierowcy ciężkich aut niewiele sobie
robią z podobnych ograniczeń?
Brak toalet przy placach zabaw i nie
tylko tam, skrytykował radny Jędrzejak.
- Wstyd, by tak było w XXI w.

Naprawa sprzętu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769
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Pani Jadwiga Kosik zapewniła,
że wbrew niektórym anonsom prasowym „Doruchowianie” wciąż śpiewają,
zaapelowała za to o wstępowanie do
Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych. Każdy może tam przynależeć jako „członek nadzwyczajny”.
A przechodząc ze spraw dotyczących
seniorów do kwestii przedszkolnych,
dyrektor przedszkola w Doruchowie poinformowała, że w tym roku niestety dla
ośmiu 3-latków zabrakło miejsca w ich
placówce. Odmowy dotknęły rodziców,
z których choć jeden pracuje.
Pod koniec obrad przewodnicząca
przeczytała odpowiedź z WZDW na
wniosek zgłoszony przez Radę podczas
poprzedniej sesji, dotyczący wycięcia
drzew przy drodze 450. WZDW zapewnia, że do 30 czerwca prześle wniosek
na ich wycinkę. Jest więc szansa, że na
tej drodze będzie bezpieczniej.
K. Juszczak
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

INTENSYWNA ZBIÓRKA

Drużynowy 3 DH im. Powstańców
Wlkp. HO Piotr Głownia, podczas zbiórki, która odbyła się 12 maja, przeprowadził ciekawą grę terenową. Harcerze
musieli wykonywać różne zadania,
m.in. przekraść się z rannym przez linię
wroga, co wcale nie było takie proste.
Po zabawie odbyło się spotkanie
z policjantem - sierżantem Mariuszem
Przybyłem. Dzielnicowy przeprowadził
pogadankę na temat bezpieczeństwa
na drodze, wyjaśnił, jak należy zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i jak
się zachować, gdy coś się wydarzy,
a my jesteśmy tego świadkami.
Na koniec spotkania wszyscy harcerze otrzymali opaski odblaskowe.
(m)

W SZKLARCE
KOCHAJĄ KSIĄŻKI
W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek ostrzeszowskie bibliotekarki w czwartek,
11 maja, odwiedziły filię biblioteczną
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Ostrzeszów, mieszczącą się w Szkole
Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej i prowadzoną na co dzień przez
panią Celinę Czerniecką.
Społeczność szkoły wzorowo przygotowała się do wspólnego świętowania. Był transparent powitalny, występy
taneczne, przedstawienie - sąd nad
książką, przygotowane przez rodziców
uczniów, pierwsze w tym roku, pie-

SONDA

Maja Łakoma
6 lat

Dorośli pracują, tak jak pani
Marzenka. Jak będę dorosła, to
chcę zostać lekarzem. Bardzo lubię pomagać innym. Nie lubię dorosłych. W moim domu dorośli są
mama i tata, babcia i dziadek, i wuja.
W przedszkolu jest pani Marzenka,
pani Alinka, pani Magda i pani od
religii. Nie chciałabym być dorosła.
Dzieci się bawią. Ja się bawię
w domu lalkami i oglądam bajki.
Lubię rysować. Lubię bawić się
z koleżankami i z mamą. Najbardziej z koleżankami. Wolę bawić się
z dziewczynami, bo są najfajniejsze.

czone kiełbaski, wspólna gimnastyka
w ramach w-fu, zabawy ruchowe na
boisku, a wszystko w ciepłych promieniach majowego słońca. Bibliotekarki
odwdzięczyły się przedstawieniem
pt. „Kot w Butach”.
Za wspaniałą gościnę dziękujemy
Pani Dyrektor Marii Witkowskiej, całej
społeczności Szkoły i zaangażowanym Rodzicom. Widać, że mieszkańcy
Szklarki kochają książki!
Dorota Owczarczak
Biblioteka Publiczna
MiG Ostrzeszów

ŚWIAT OGRODZEŃ
Zapewniamy transport i montaż
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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 sprzedaż)
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Dzień Dziecka - jak dzieci widzą dorosłych, a jak widzą siebie?

Oliwia Świerczyk
6 lat

Osoba dorosła to mama i tata.
Zajmują się porządkami i opiekowaniem się. Opiekują się mną.
Dzieci chodzą do przedszkola
i się bawią. Ja w domu sprzątam
i się bawię. Wolę się bawić z koleżankami, sama nie lubię. Chłopacy
za bardzo wariują, a dziewczyny są
bardzo spokojne. Bawię się czasami z rodzicami. Najbardziej lubię
chowanego.
Jak będę dorosła, to chciałabym
być policjantką. Bo oni zatrzymują
ruch i to mi się bardzo podoba.

Nadia Staniszewska
5 lat

Dorośli to tata i mama. Moja
mama pierze, myje naczynia i odkurza, i sprząta dom. Dzieckiem
jestem ja. Dzieci chodzą do przedszkola, bawią się. Ja też chodzę do
przedszkola i się bawię. Lubię się
bawić. Najbardziej lalkami. Nie lubię się bawić z koleżankami. Wolę
się bawić sama. Po prostu lubię
się sama bawić. Jak będę duża,
to będę doktorem, bo mi się to
podoba. Lubię pomagać innym.

Adaś Zydorek
6 lat

Z dorosłych znam piłkarzy. I moja
mama jest dorosła. Dorośli zajmują
się tylko pracą. No chyba że w domu,
to sprzątają i gotują.
A dzieci zajmują się bawieniem.
Ja się lubię bawić. Najbardziej wolę
z chłopcami. Bo są fajniejsi. Czasem pomagam w domu. Sprzątam
cały dom, nie tylko swój pokój. Jak
będę dorosły, to chcę być chyba policjantem. Bo lubię pomagać innym
i chciałbym łapać bandytów.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuła

Wiktor Hołoś
5 lat

Znam wielu dorosłych. Znam babcie,
mojego tatę, mamę, dziadka i jeszcze
ciocię i wujków. Jeszcze znam panie
i panów z przedszkola. Dorośli pracują
i zarabiają pieniążki. W domu sprzątają
i jeszcze remontują domy, i jeszcze gotują.
A dzieci to chodzą do przedszkola
i się tam bawią, i chodzą do szkoły. Moi
bracia chodzą do szkoły, no i się tam
uczą. No i oni tam jeszcze grają w piłkę.
Ja też lubię bardzo grać w piłkę i lubię
się bawić w chowanego, berka, w pająka,
w gąsienicę, w „piłka parzy” i w świnkę.
Lubię się bawić z chłopcami, bo to są
moi koledzy.
Jak będę dorosły, to będę piłkarzem,
bo lubię grać w piłkę i chcę być sławnym piłkarzem.
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32. sesja Rady Powiatu

Absolutorium dla starosty i zarządu

nież mówił głównie o tym, co należałoby zrobić. Za najważniejsze zadanie
stojące przed Radą uznał rozpoczęcie inwestycji szpitalnej.
- Pożądane jest - mówił - by
szpital był postrzegany nie tylko jako
dobro powiatu, ale dobro wszystkich
gmin ten powiat tworzących.
Proponował, aby gminy stały się
udziałowcem spółki, choćby z minimalnym wkładem. Mówiąc o drogach,
postulował o zintensyfikowanie środków zewnętrznych, aby te najbardziej
uczęszczane drogi zostały zmodernizowane.

31.05.2017
17.11.2010

Do wypowiedzi i spraw poruszonych w dyskusji ustosunkował
się starosta.
Głosowanie niespodzianek nie
przyniosło - wszyscy radni, z wyjątkiem S. Hemmerlinga, byli za przyjęciem absolutorium.
K. Juszczak

KWATERY
DO
WYNAJĘCIA
tel. 888 664 056

26 maja Rada Powiatu podsumowała ubiegłoroczny budżet i przyjęła
absolutorium dla starosty i zarządu.
Nie mogło być inaczej, bo nawet jeśli ktoś do tej czy innej kwestii miał
jakieś zastrzeżenia, to w finansach
wszystko gra, a to właśnie wykonanie budżetu za poprzedni rok jest
podstawą do udzielenia (lub nie) absolutorium. Po blisko dwugodzinnej
debacie, poprzedzonej sprawozdaniem finansowym i opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
radni udzielili staroście absolutorium.
Głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się jedynie radny S. Hemmerling.
Debatę rozpoczął L. Janicki, prezentując założenia budżetu na 2016 r.
i końcowe dokonania, po 11-krotnych
zmianach w budżecie. Ostatecznie na
koniec roku budżet wynosił po stronie
dochodów 62.136.593 zł. Kwota ta
została zrealizowana w wysokości
62.295.238 zł (tj. w 100,26%). Z kolei wydatki zaplanowano na kwotę
61.896.653 zł, zaś zrealizowano
je w wysokości 59.249.915 zł (tj.
w 95,72%). Została zatem nadwyżka budżetowa, wynosząca ponad
2,6 mln zł.
Przewodniczący komisji rewizyjnej, R. Pustkowski, zapoznał ze

Rekreacyjnie
i historycznie
wzdłuż zalewu
Jest szansa, że jeszcze tego
lata mieszkańcy Kobylej Góry
i turyści odwiedzający tę urokliwą
miejscowość będą mogli spacerować nową ścieżką edukacyjno-historyczną. Poprowadzi ona wzdłuż
zalewu, poprzez las - od parkingu
aż do tamy.
- Złożyliśmy wniosek wraz
z projektem do OLGD i został on
rozpatrzony pozytywnie - mówi wójt
Wiesław Berski. - Dofinansowanie
wyniesie 90 tys. zł, do których gmina
będzie musiała dołożyć około 50
tys. Cała inwestycja ma kosztować
ponad 140 tys. zł. Planowaliśmy
zrobić taką ścieżkę dookoła zalewu,
ale zabrakłoby nam środków na całe
przedsięwzięcie. Ustaliliśmy zatem,
że w tym roku zrobimy pierwszą
część inwestycji. Ścieżka będzie
przebiegać przez teren należący
do Lasów Państwowych. Uzyskaliśmy zgodę na wybudowanie ścieżki
o szer. 2m, na lekkiej podbudowie,
wysypanej żwirem, po której będzie
można pospacerować czy przejechać się rowerem. Aby zachować
leśny klimat jej brzegi będą wykonane z drewna. Na ścieżce będą
zainstalowane tablice informujące
o historii tych ziem i przyrodzie,
a także ławki i kosze.
Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji, niestety pierwsza
oferta okazała się za droga i trzeba
było go unieważnić. Ogłoszono już
kolejny, z terminem realizacji do końca lipca. Jeśli zostanie on dotrzymany, to jest szansa, że w drugiej
części sezonu będzie można przejść
800m nową ścieżką edukacyjno-historyczną.
K.J.

sprawozdaniem komisji, wyrażającym
pozytywną opinię o budżecie. Radny
S. Hebisz, przewodniczący komisji finansów, „wytknął” zarządowi powiatu
zbyt dużą ostrożność inwestycyjną.
Nieco później, występując ponownie,
zwrócił uwagę na stypendia przy-

znawane przez starostę. Ich kryteria
powinny zostać zaktualizowane, aby
kwota na nie przeznaczona mogła
być wykorzystana w całości, a w minionym roku trochę pieniędzy zostało.
Pierwszy głos w dyskusji należał
do Kazimierza Obsadnego, występującego w imieniu Opozycyjnego
Klubu Radnych „Razem dla Powiatu”.
Zwrócił uwagę, że nadwyżka budżetowa została uchwalona w kwocie
1.290.012 zł, natomiast wolne środki
w kwocie 4.035.903 zł. Sprawia to
wrażenie, że budżet został skonstruowany na tzw. zakładkę. Zauważył też
brak logiki w udzielaniu absolutorium
dla zarządu przed skwitowaniem pracy prezesa OCZ i ubiegłorocznego
wyniku, jaki placówka przyniosła.
Może się zdarzyć, że szpital poniesie znaczące straty, co zachwieje
budżetem. To, na szczęście, nie ma
miejsca w br., bowiem finanse OCZ
za 2016 r. mają się dobrze. Gorzej,
jeśli chodzi o oświatę, która w br.

będzie musiała być dofinansowana
kwotą ok. miliona złotych.
- Krytycznie należy ocenić stanowisko zarządu powiatu, dotyczące
funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - kontynuował
radny. Przypomniał o wnioskach kierowanej przez niego komisji, dotyczących przeniesienia tej poradni do
większego lokum.
- Wygląda tak, jakby pani dyrektor
nie pasowała pod zielony sztandar.
Stanisław Hemmerling, radny
PiS, swe wystąpienie zaczął od docenienia trudu, jaki starosta i członkowie zarządu wnieśli, pracując na
rzecz powiatu. Jednakże potem nie
zabrakło uwag i krytyki, dotyczących
nie tylko budżetu, ale różnych spraw,
na ogół dobrze znanych z wcześniejszych jego wystąpień. Przypomniał,
że każdy radny ma prawo składania
propozycji uchwał, tymczasem wnioski pojedynczych radnych, choćby
najbardziej sensowne, w ogóle nie
są brane pod uwagę. Jako przykład
podał problemy rolnika z Kaliszkowic, nad którymi nikt nie chciał się
pochylić.
- W ten sposób odsuwamy się
od ludzi dotkniętych krzywdą - konkludował.
Zarzucił też niewłaściwy rozdział
środków na zwalczanie bezrobocia,
twierdząc, że za te pieniądze organizuje się konferencje i szkolenia, a nie
pomaga ludziom, którzy pozostają
bez pracy i środków do życia.
- Dlaczego tak skromnie dofinansowuje się organizacje harcerskie,
które działają na rzecz patriotyzmu? - pytał. - Każda z tych organizacji
dostała tysiąc złotych, tymczasem
hojnie dotuje się imprezy z udziałem
firm, które same by sobie poradziły,
np. Festiwal Pasztetników.
Mówiąc o inwestycjach, skrytykował nierzadkie przypadki układanych
wzdłuż pól chodników, które potem
zarastają chwastami. Spraw, do których radny Hemmerling odniósł się
krytycznie, było więcej. Zakończył
zaś deklaracją, że nie podniesie
ręki za absolutorium, ale też nie będzie przeciw.
Ostatnim z zabierających głos
w dyskusji był Adam Grzyb. On rów-

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

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. oraz Starostwo Powiatowe
zapraszają mieszkańców powiatu
ostrzeszowskiego w sobotę, 3 czerwca 2017 roku, do udziału w profilaktycznej akcji zdrowotnej. Dostępne
dla Państwa będzie:
•
•
•
•
•
•

Pomiar glukozy
Pomiar wagi ciała
Pomiar ciśnienia tętniczego
EKG
Bezpłatne konsultacje lekarskie,
Zapoznanie mieszkańców z zasadami zdrowego żywienia

•
•
•
•

Fizjoterapia
Spirometria
Profilaktyka badania piersi
Informacje o szkole rodzenia, kartach EKUZ, sanatoriach, prawach
pacjenta

Istnieje możliwość skorzystania
z porady specjalisty:
• Chirurg
• Internista
• Onkolog
• Położna
• Dietetyk
• Fizjoterapeuta

Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZUJEMY:
• Wesela (maksymalnie 70 osób)
• Bankiety firmowe
• Osiemnastki
• Komunie
• Stypy

ZAPRASZAMY!

tel. 62 732-76-01
kom. 889 864 810; 784 441 065
Bledzianów 74D
www.bledzianow.pod.debem.pl

•
•
•
•
•
•

Sala 70 osób
Altana grillowa
Niepowtarzalny wystrój
Jadło staropolskie
Z dala od miejskiego zgiełku
Catering

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Ostrzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego Księgowego - Członka Zarządu Spółdzielni
Oferty należy składać do dnia 19.06.2017 r., do godz. 14.30 osobiście
w biurze Spółdzielni os. Zamkowe 15 w Ostrzeszowie bądź za pośrednictwem
pocztowym (kod pocztowy: 63-500 Ostrzeszów).
Oferty winny zawierać:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Kopie mogą być
potwierdzone notarialnie. W przypadku braku potwierdzenia oferent
winien przynieść na otwarcie ofert oryginały dokumentów dla okazania
komisji konkursowej.
4. Świadectwa pracy (kopie poświadczone albo niepoświadczone z obowiązkiem okazania oryginałów jak powyżej).
5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności.
6. Oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowań
karnych (prokuratorskich) lub sądowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, lub karno-skarbowych oraz o nieobjęciu
zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.
7. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i zdolności do
czynności prawnych.
8. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii
bocznej z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Oświadczenie o zrezygnowaniu, z chwilą wyboru na stanowisko prezesa albo członka Zarządu, z dotychczasowej pracy, jak i z działalności
gospodarczej konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
10. Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowiskach
kierowniczych, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
11. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy co do danych i informacji uzyskanych w trakcie postępowania konkursowego, a dotyczących działalności Spółdzielni.
12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych.
Wymagania wobec kandydatów:
1. Wykształcenie wyższe - ekonomiczne, preferowany kierunek rachunkowość.
2. Staż pracy co najmniej 5-letni, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
lub samodzielnym.
3. Znajomość prawa spółdzielczego z uwzględnieniem prawa dotyczącego
spółdzielni mieszkaniowych.
4. Znajomość funkcjonowania podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem
specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
5. Umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi, asertywność, komunikatywność.
6. Dyspozycyjność.
7. Znajomość obsługi komputera.
Oferty winny być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego” i zaznaczeniem „nie
otwierać”. Na kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub
innych danych i znaków.
Oferty winny być składane w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8 do 15.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu
oferty do Spółdzielni, a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym.
Oferty, które zostaną złożone po 19.06.2017 r., nie będą brały udziału
w konkursie. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni w dniu 19.06.2017 r.,
o godz. 17.00.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul.
os. Zamkowe 15 w Ostrzeszowie w dniach roboczych - od poniedziałku
do piątku - w godz. od 8 do 15 lub na stronie internetowej Spółdzielni:
www.smlw-ostrzeszow.pl
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Paweł Klóska
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BYŁAM ZASKOCZONA I SZCZĘŚLIWA!
Rozmowa z Michaliną Kwaśną - Miss Nastolatek Wielkopolski
Jak przebiegał konkurs i przygotowania do niego?
Przed półfinałami same musiałyśmy
się przygotować do konkursu. Nie miałyśmy żadnych szkoleń. Dopiero przed
samym finałem odbyło się tygodniowe
zgrupowanie wszystkich finalistek. Tam
ćwiczyłyśmy od 8 rano nawet do 23
wieczorem. Na próbach uczyłyśmy się
wszystkich choreografii i trenerzy pokazywali nam, w jaki sposób powinnyśmy
się poruszać. Poza zgrupowaniem nie
musiałyśmy się dodatkowo
przygotowywać.
Podczas finału nosiłyśmy suknie, by je zareklamować, i po konkursie je
oddawałyśmy. Natomiast
stroje kąpielowe dostałyśmy na własność.

normalny kontakt. Było bardzo fajnie
i chętnie bym to powtórzyła.
Czy miałaś tremę?
Choć na widowni było około 500
osób oraz telewizja, nie odczuwałam
stresu, bo już nieraz brałam udział
w takich przedsięwzięciach. Nie tak
dawno temu uczestniczyłam w pokazie sukien ślubnych Macieja Zienia
w Warszawie. Można powiedzieć, że
już byłam „oswojona” i zaprzyjaźniona
z tak dużą publicznością.
Co czułaś, gdy usłyszałaś, że to
właśnie Ty zdobyłaś tytuł?
Byłam całkowicie zaskoczona,
ale, oczywiście, bardzo się z tego
ucieszyłam.

A jak zareagowali Twoi bliscy?
Od razu dostałam dużo wiadomości z gratulacjami od rodziny, która nie
mogła być tam ze mną. „Przy sobie”
miałam rodziców i wujka, którzy mnie
wspierali i mi dopingowali. Byli bardzo
szczęśliwi, że wygrałam.
Czy oprócz tytułu Miss Nastolatek Wielkopolski otrzymałaś dodatkowe nagrody?
Wygrałam rower, koronę i szarfę,
ale również dostałam upominki od
sponsorów - piękną suknię wieczorową, pobyt w apartamencie w Poznaniu,
pobyt na Mazurach oraz kosmetyki.
Podpisałam również kontrakt z agencją, ale nie mogę jeszcze zdradzić,
z którą.
Czy w związku z wygraną wiążesz swoją przyszłość
z tą branżą?
Nie wiążę przyszłości
z modelingiem. Traktuję to
jako zajęcie dodatkowe, jako
hobby.

Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas
konkursu i podczas przygotowań?

20 maja w auli UAM w Kaliszu
odbyła się gala finałowa konkursu
Wielkopolska Miss i Wielkopolska
Miss Nastolatek 2017. Ucieszyła
nas wiadomość, że najpiękniejszą
nastolatką w Wielkopolsce została
17-letnia ostrzeszowianka - Michalina
Kwaśna.
O przejściu Michaliny do finału pisaliśmy już wcześniej. Półfinał odbywał się
w poznańskim klubie Pacha w marcu br.
Do finału przeszło 10 dziewczyn, które
20 maja walczyły o najwyższy tytuł.
Laureatki będą reprezentować nasz
region w konkursach ogólnopolskich.
Kilka dni temu spotkaliśmy się
z „naszą” Miss , by porozmawiać o jej
wrażeniach związanych z konkursem.
Jak to się stało, że zgłosiłaś
się do konkursu Miss Nastolatek?

Czy to był Twój pierwszy kontakt
z tą branżą?
Do konkursu miss wysłałam
zgłoszenie przez Internet. Wcześniej
interesowałam się modelingiem.Tak
naprawdę moja przygoda z tym wszystkim rozpoczęła się, gdy miałam 13 lat.
Byłam wtedy z rodzicami nad morzem
i odbywał się tam casting do agencji
„Galeria Twarzy”. Dostałam się na ten
casting i przeszłam dalej. Okazało się,
że agencja jest mną zainteresowana
i to się samo zaczęło toczyć dalej.
Rozpoczęły się szkolenia aktorskie
i pokazy mody.

Nie stresowałam się,
ponieważ ja po prostu lubię
to robić. Nie było jakiejkolwiek rywalizacji ze strony
konkurencji. Wręcz przeciwnie. My się wszystkie
zaprzyjaźniłyśmy i nawet
teraz utrzymujemy ze sobą

31.05.2017

Jeśli nie modeling,
to co?
Na pierwszym planem jest
zdanie matury, następnie dostanie się na studia. Myślę
o wychowaniu fizycznym lub
jakimś kierunku związanym
z podróżowaniem.
Jeszcze raz Ci gratuluję
i życzę powodzenia.
fot. Jakub Walczak Foto

Katarzyna Przybysz

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ZA NAMI
nadepnąć światu na odcisk oraz
Chcę być kimś!
czyli jak osiągać
cele w czasach,
gdy wszyscy
mają wywalone.
Warsztaty prowadził Michał Zawadka (pisaliśmy o nim
w poprzednim nr.- przyp. red.).
Tydzień Bibliotek to także
wydarzenia dla
dorosłych czytelników. We wtorek, 9
maja, razem z Ro-

Czy nadal jesteś w „Galerii Twarzy”?
To była agencja zajmująca się aktorstwem. Ona zajmowała się przede
wszystkim teatrem i reklamą.

SFB Polska Sp. z o. o. | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500
Ostrzeszów
SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca się firma, która
zajmuje się usługami montażowymi dla przemysłu motoryzacyjnego. Do naszego zespołu poszukujemy:

INŻYNIERA PROCESU
Twoja praca polegać będzie na:
• optymalizacji procesów montażowych (złożenia mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne),
• zarządzaniu dokumentacją i specyficznymi wymaganiami Klienta,
• przeprowadzaniu auditów procesu,
• analizie błędów i przeprowadzaniu działań korygujących,
• zapewnieniu maszyn o odpowiedniej zdolności i wydajności procesu.
Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego,
• min. roczne doświadczenie w obszarze produkcji,
• umiejętność tworzenia dokumentacji procesowych i stanowiskowych
(PFLOW, FMEA, Control Plan, Instrukcje Montażu),
• biegła znajomość pakietu MS Office,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
• pracowitość i odpowiedzialność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres.
Mile widziana:
• znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
• praktyczna znajomość narzędzi Lean,
• znajomość wymagań ISO TS 16949.
Jeżeli chcesz pracować w młodym, dynamicznym zespole, wyślij swoje
CV i list motywacyjny na: info@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwę
stanowiska, na które aplikujesz.
Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

Od 8 do 15 maja w Bibliotece Publicznej w Grabowie
nad Prosną obchodzono XIV
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji Biblioteka
zorganizowała dla czytelników
szereg atrakcji.
9 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bukownicy
i Bobrownikach oraz uczniowie
klasy 0 SP w Grabowie przenieśli się w magiczny świat książek
z teatrem „Maska”. Spektakl Nie
do wiary! W bibliotece kryją
się czary utwierdził wszystkich
w przekonaniu, że biblioteka to
skarbnica wiedzy i wspaniałe, przyjazne miejsce do spotkań, zabaw oraz
rozwoju różnych zainteresowań i pasji.
Bibliotekę odwiedziły także przedszkolaki - maluchy bawiły się doskonale,
skacząc przez „płonącą” obręcz, robiąc
porządek wśród grządek, szukając pracowitych pszczółek i zajadając słodki

HURTOWNIA OGRODZEŃ

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

Zapewniamy TRANSPORT I MONTAŻ

miodek. A wszystko to razem z Maszą
i Niedźwiedziem. Najmłodsi dowiedzieli
się także, jak wyglądają symbole narodowe, gdzie mieszka wawelski smok
i co robią poznańskie koziołki.
W czwartkowe przedpołudnie
uczniowie klas piątych oraz gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach pt.
Społeczny savoir vivre, czyli jak nie

mualdem Koperskim przenieśliśmy się
w świat wiecznych syberyjskich śniegów
i lodów. Rozmowy toczyły się wokół
kwiatów, traw, owoców i innych ważnych spraw. Spotkanie prowadziła pani
Anna Sobczyk.
Wszystkim naszym czytelnikom
i sympatykom dziękujemy za odwiedziny, miłe słowa i życzenia.

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

 Krzewy
 Drzewka

 Byliny
 Kwiaty

ZAPRASZAMY
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Nareszcie zabłysły światła na skrzyżowaniu
ul. Wojska Polskiego i 1 Maja w Kobylej Górze

Żółw w zalewie
Od zamontowania
sygnalizacji
minęło sporo
czasu i powoli
mieszkańcy
Kobylej Góry
tracili wiarę,
że światła
kiedykolwiek
zaświecą.
A jednak...

W ubiegłym tygodniu w kobylogórskim zalewie pojawił się sporych rozmiarów żółw. Skąd się tam wziął - nie wiadomo, ale na pewno stanie się
atrakcją tego miejsca.
Panu Wiesławowi Gabrysiowi dziękujemy za nadesłane zdjęcia.

W Leśnej Ciszy na majowym
Na Pustkowiu,
przy kapliczce w Leśnej Ciszy przez cały
maj - w soboty i niedziele, gromadzili się
mieszkańcy wioski,
by modlitwą i śpiewem wielbić Maryję.
Przed ponad 60 laty
to urokliwe miejsce
„odkrył” pan Marian
Wichnowski i z jego
inicjatywy na leśnej
sośnie umieszczona została mała
maryjna kapliczka.
Dziś w to spokojne
miejsce przychodzą
i przyjeżdżają liczni wierni. Jeszcze
w ostatni dzień maja
na wspólnej modlitwie spotkają się tu
czciciele Matki Bożej, a w czerwcu modlitwy przy kapliczce
odbywać się będą
w każdą niedzielę,
o godz. 19.00.
W.J.

Chodnik na Sportowej już zrobiony!
W nawiązaniu do artykułu pt. „Chodnik do remontu”,
zawartego w wydaniu „Czasu Ostrzeszowskiego” z dnia 24
maja 2017 r., pragnę poinformować jego autora, że Komisja
Gospodarki Komunalnej w dniu 20 lutego br. zatwierdziła
plan remontów chodników na terenie miasta. Na wniosek

komisji do przedstawionego przez burmistrza wykazu zamierzeń wprowadzono chodnik przy ul. Sportowej, z terminem
realizacji do końca br. Środki na sfinansowanie remontu
zostały zabezpieczone.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa
Kazimierz Bacik

*
Cieszy nas ta informacja,
a zapewne jeszcze bardziej
przechodniów, którzy z tego
chodnika korzystają i korzystać będą.
Okazuje się, że remont
chodnika na ul. Sportowej zaczął się prędzej, niż można
było oczekiwać, bo już w minioną środę. Chodnik długości
80m i szer. 2,20m jest niemal
ukończony, a przy okazji
tamtych robót nową kostką
brukową wyłożony zostanie
też placyk przed remizą OSP.
Słuszna decyzja, bo znowu
pozostałby kawałek dziurawej
nawierzchni, co chluby nikomu
by nie przyniosło.
K.J.

Wszystko na ich barkach

Gaszą pożary, ratują ludzi, zwierzęta, dobytek, „przeganiają” kąśliwe
owady, „obstawiają” festyny i inne uroczystości, asystują służbom medycznym,
najczęściej pierwsi przybywają na miejsca wypadków, a ostatni je opuszczają,
bo do końca pilnują porządku na drogach, a potem jeszcze po tych wypadkach
czy kolizjach sprzątają.
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Chłopcy
1. Kamil Kauka (Mąkoszyce), 2. Norbert
Janicki (SP nr 3), 3. Szymon Peliński
(Mikorzyn).

„Pracujcie dalej” i biegajcie

W każdym czasie, miejscu, gdzie przebywamy, zostawiamy cząstkę siebie, a jednocześnie
czerpiemy bogactwa, które to miejsce nam oferuje…

W OLSZYNIE PO LATACH

Gimnazjaliści - 2000 m
Dziewczynki
1. Weronika Przewdzięk (Bralin),
2. Aleksandra Duryń (Kobyla Góra),
3. Aleksandra Kala (Gim. nr 2).
Chłopcy
1. Leon Wawrzynowicz (Gim. nr 2),
2. Maciej Kozownicki (Gim. nr 2),
3. Kornel Sutuła (Kobyla Góra).
DPS Kobyla Góra - 291 m
Mężczyźni
1. Jacek Konat, 2. Włodzimierz Golec,
3. Stanisław Kliński.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Szkoły Podstawowe:
1. Zespół Szkół Mikorzyn (108 pkt.),
2. SP Kobyla Góra (68 pkt.), 3. SP nr 3
Ostrzeszów (48 pkt.).
Gimnazja:
1. Gim. nr 2 Ostrzeszów (27 pkt.),
2. Gim. Kobyla Góra (17 pkt.), 3. Gim.
Bralin (5 pkt.).
Na najwyższym podium Mikołaj Kuklo - zwycięzca rywalizacji klas III-IV.

20 maja w sali Domu Ludowego w Olszynie odbył się zjazd absolwentów- roczników 1947 - 1954. W spotkaniu uczestniczyło 46 wychowanków oraz 4
emerytowanych nauczycieli: Maria Piekarczyk, Urszula Lubawy oraz małżonkowie
Janina i Edward Kasperkiewiczowie.
Była to wyjątkowa okazja do spotkania, przeżywania od nowa wydarzeń sprzed
lat i wspólnej zabawy. Wiele osób zobaczyło się po raz pierwszy po 50 latach. Jeśli
ktoś miał problem z rozpoznaniem kolegi, mógł zerknąć na kolorowy identyfikator.
Uroczystość rozpoczęła pani Sabina Mamczak, która przywitała zgromadzonych
gości, skierowała do nich kilka ciepłych słów, złożyła życzenia wszelkiej pomyślności,

długiego życia w zdrowiu oraz miłych wrażeń ze spotkania. Do tych słów dołączył
się również obecny na spotkaniu sołtys Olszyny pan Marcin Kokot.
Obecni uczniowie szkoły zaprezentowali swoje artystyczne talenty, śpiewając,
recytując i tańcząc. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami.
Następnie przypomniano historię szkoły, której początek sięga 1880 roku.
Świadczy o tym księga ocen z lat 1880 - 1907, napisana w języku niemieckim,
posiadająca 206 stron z nazwiskami uczniów urodzonych w latach 1865 - 1893.
Absolwenci mogli również zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami szkoły w różnego
rodzaju konkursach międzyszkolnych na etapie gminy, powiatu czy województwa.

Dzień Matki
oraz poczwórne 80. urodziny

Po części oficjalnej wszyscy przeszli do budynku szkolnego - można było zajrzeć
w każdy „kąt” i powspominać uczniowskie lata. Z wielkim zaciekawieniem oglądano
zdjęcia, kroniki i stare dzienniki, emocji, jakie temu towarzyszyły, nie da się opisać.
Wychowankowie swą obecność w spotkaniu zaszczycili wpisem do kroniki.
Na część integracyjno-biesiadną goście powrócili do sali. Czekał tam na nich
ciepły poczęstunek, ciasto, kawa, a w głośnikach rozbrzmiewała muzyka, przy
której świetnie się bawiono.
To było trzecie, zorganizowane przez szkołę, spotkanie. Co przyniesie nam
kolejny rok? Zobaczymy…
Joanna Kondoł

Dzień Matki
w Szklarce Myślniewskiej

W sobotę, 20 maja, odbyły się w Parzynowie IX Powiatowe Biegi Przełajowe „PRACUJCIE DALEJ”. Tuż po godz.
15.00, wraz z biciem dzwonu Jana Pawła
II rozpoczęły się biegowe zmagania. Impreza z roku na rok nabiera rozmachu, co
potwierdza fakt, że do mety, usytuowanej
naprzeciw rzeźby Jana Pawła II, przybiegło 141 biegaczy. Najwięcej, bo aż 38,
uczestniczyło w otwierającym zawody
biegu przedszkolaków. Zmagania najmłodszych zawsze są zabawą, gdyż nie
prowadzi się tu żadnej klasyfikacji, jednak
ukończenie dystansu równego rocznicy
urodzin Patrona imprezy (w tym roku było
to 97m) stanowi dla ambitnych maluchów
niemałą frajdę, a okolicznościowy medal

stało przed uczestnikami biegu głównego
(open), nazwanego przez organizatorów
górskimi mistrzostwami powiatu. Nie bez
powodu, bo na drodze 5-km dystansu stał
szczyt Wielkopolski - Kobyla Góra (284m
n.p.m.). Pierwszym górskim mistrzem
został Robert ZBOROWSKI z Ostrzeszowa, a spośród pań kobylogórzanka
Milena MĄDRA. Gratulujemy!
Założeniem pomysłodawców biegów
„Pracujcie dalej” jest organizowanie zawodów przemiennie - przy rzeźbie papieskiej
i na górze Krzyża. Zapewne właśnie tam
odbędzie się w przyszłym roku 10. jubileuszowe bieganie, a zatem „Pracujcie
dalej” i biegajcie.
K. Juszczak

Zwycięska ekipa Gimnazjum nr 2.
SP kl. III-IV - 291 m
Dziewczynki
1. Maria Krzywiźniak (Mikorzyn),
2. Natalia Smardz (Mikorzyn),
3. Patrycja Witoń (Doruchów).
Chłopcy
1. Mikołaj Kuklo (SP nr 3),
2. Jakub Czaja (Kobyla Góra),
3. Hubert Brząkała (Mikorzyn).

Uczestniczki Biegu Głównego z trofeami.

24 maja w restauracji Arkadia w Ostrzeszowie członkowie Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zebrali się, by uczcić Dzień Matki oraz 80.
urodziny czterech członkiń Koła.
Środowe spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości
przez przewodniczącą Koła nr 2 PZERiI panią Urszulę Lach oraz
zaśpiewanie przez nią kilku utworów związanych z Dniem Matki.
Następnie złożono życzenia paniom, obchodzącym 80.
urodziny. Jubilatki (panie: Krystyna Dittfeld, Lucyna Fijałkow-

ska, Leokadia Krawczyk-Radzikowska oraz Maria Karwacka)
otrzymały też upominki od członków Koła, p. Zofii Witkowskiej,
p. Teresy Dolaty, przedstawicielki Zarządu Rejonowego PZERiI
oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy nr 2 p. Zbigniewa
Tomczyka. Urodziny zostały uczczone pysznym tortem oraz
symboliczną lampką szampana.
Swoim śpiewem przy akompaniamencie p. Barbary Szymczak Sibińskiej popołudnie uświetniali: p. Urszula Lach, p. Karol
Wolny oraz grupa złożona z członków Koła,
Jubilatkom życzymy
zdrowia oraz kolejnych
długich lat, pełnych szczęścia.
KP

Wzorem lat ubiegłych zarządy KGW i OSP
w Szklarce Myślniewskiej w niedzielę, 21 maja,
zorganizowały spotkanie dedykowane mamom i dzieciom. Oprócz gorących życzeń,
które pod adresem mam i dzieci skierowali:
przewodnicząca KGW - Mariola Kozłowska i sołtys Andrzej Malachiński, były też drobne
upominki. Każdy mógł też skosztować pysznego ciasta, upieczonego przez miejscowe
mamy, oraz pieczonych na ognisku kiełbasek.
Dla najmłodszych zaś zorganizowano wiele
ciekawych konkursów.
Wszystkim gościom, mamom i dzieciom
pięknie dziękujemy za udaną wspólną zabawę,
a sponsorom za ofiarowane upominki.
Organizatorzy

i dyplom są miłą pamiątką. Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów walczyli
już na poważnie, a rywalizacja była bardzo zacięta. O tym, że impreza zatacza
coraz szersze kręgi, świadczy również
coraz liczniejszy udział biegaczy spoza
powiatu ostrzeszowskiego. Przykładem
była mocna grupa biegaczy z Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Mikorzynie.
Zwyciężyli nie tylko na kilku dystansach,
lecz przede wszystkim zdobyli puchar
w klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych, w czym także zasługa ich opiekuna Bogumiła Stempina. W klasyfikacji
gimnazjów najlepsze było Gimnazjum nr
2 w Ostrzeszowie. Choć gimnazjalistów
nie wystartowało wielu, warto dodać, że
mieli do pokonania blisko 2 km w niełatwym terenie. Ale prawdziwe wyzwanie

WYNIKI BIEGÓW
BIEG GŁÓWNY - 5000 m
Kobiety
1. Milena Mądra (Kobyla Góra), 2.
Agnieszka Połomska (Ostrzeszów), 3.
Anna Hazubska (Ostrzeszów).
Mężczyźni - Robert Zborowski 2. Mateusz Sternal 3. Nikodem Niewiejski
(wszyscy z Ostrzeszowa).
SP kl. I-II - 194 m
Dziewczynki
1. Martyna Mądra (Parzynów),
2. Otylia Moskwa (Mąkoszyce),
3. Lena Rutkowska (Mąkoszyce).
Chłopcy
1. Wiktor Nolbert (Mąkoszyce), 2. Dawid
Kużaj (Kobyla Góra), 3. Bartosz Janicki
(SP nr 3).

Organizatorzy Biegów „PRACUJCIE DALEJ” - Stowarzyszenie
Katolicko-Sportowe „Szczęście”
bardzo dziękuje wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób bezinteresownie przyczynili się do zorganizowania
i uświetnienia tej biegowej imprezy.
SP kl. V-VI - 291 m
Dziękujemy Starostwu PowiatoweDziewczynki
mu, Urzędowi Gminy w Kobylej Górze,
1. Julita Skiba (Mikorzyn), 2. firmom TPi i Unimebel, Małgorzacie
Dominika Bednarek (Bralin), 3.
Haladyn, redakcji „Czasu OstrzeszowSamanta Zborowska (SP nr 3).
skiego”, Gimnazjum nr
2 w Ostrzeszowie, TG
„Sokół” z Bukownicy ks.
proboszczowi Mirosławowi Jankowskiemu,
wójtowi Wiesławowi
Berskiemu, radnemu
powiatu Stanisławowi
Hemmerlingowi, pani
sołtys Małgorzacie Matusiak, harcerzom ZHR
i strażakom z OSP Mąkoszyce.
Szczególne podziękowanie kierujemy pod
adresem naszego gospodarza, autora rzeźby Jana Pawła II - pana
Zacięta walka dziewczynek kl. I-II przyniosła
Grzegorza Jerzyka.
zwycięstwo Marzenie Mądrej z Parzynowa.

zatrudni

zatrudni

MAGAZYNIERA

PRACOWNIKA PRODUKCJI ALUMINIUM
(STOLARZ ALUMINIUM) - PRODUKCJA OKIEN

Zatrudnimy mężczyznę do pracy przy załadunku i rozładunku towarów dostarczanych i wysyłanych z firmy.
Wymagane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok,
dokładność, odpowiedzialność, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe oraz doświadczenie w ich obsłudze (mile widziane).
Wynagrodzenie odpowiadające efektom pracy i poziomowi umiejętności.

Czynne od 9.00 do 19.00

DZIĘKUJEMY

Szczegółowe informacje pod nr tel. 62 590-30-71
w godz. od 8.00 do 16.00 lub e-mail: kadry@teamplast.pl

Oferujemy: pracę przy produkcji stolarki okiennej z aluminium.
Wymagane: doświadczenie min. 1 rok, znajomość systemodawcy np. aluprof (mile widziane), dokładność, zaangażowanie w pracę, sumienność
i solidność.
Wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i efektów pracy.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 62 590-30-71
w godz. od 8.00 do 16.00 lub e-mail: kadry@teamplast.pl
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T R O C H Ę

C Z A S U

D L A

D Z I E C I
opiekunowie) podlegały: walory głosowe, interpretacja, muzykalność i poczucie rytmu, dykcja oraz poprawność
językowa, dobór stroju i ogólny wyraz
artystyczny.
Laureaci konkursu to:
I miejsce: Maja Klimek - „Gift of
a friend” (SP nr 3),
II miejsce: Oskar Gomółka - „I’m
singing in the rain” (SP nr 1),
III miejsce: Lena Skiba „Something
that I want” (SP nr 2).
Uczniowie zaprezentowali bardzo
wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne.

KONKURS
PIOSENKI ANGIELSKIEJ
24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 został
zorganizowany IV Gminny Konkurs Piosenki
Angielskiej pt. „Singing is fun” dla klas I - III.

Z

N

A

W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane
piosenki indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie
z następujących szkół (w nawiasach nazwiska
opiekunów): SP nr 1 (p. Agnieszka Zimna), SP
nr 2 (p. Longina
Jarych, p. Patrycja Jaszczyńska,
p. Kinga Mrugalska), SP nr
3 (p. Agnieszka
UlichnowskaGajda) oraz SP
w Niedźwiedziu
(p. Katarzyna
Dytfeld), wykazali
się umiejętnościami językowymi
oraz muzycznymi.
Konkurs cieszył
się sporym zainteresowaniem, dlatego każda szkoła
zorganizowała
eliminacje w celu
wyłonienia reprezentantów.
Wysłuchaliśmy
i obejrzeliśmy 10
występów indywidualnych i zespołowych. Ocenie jury
(wymienieni wyżej

J

D

Kinga Mrugalska

DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1
W ROLI AKTORÓW

Ź

Znajdź 16 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kółeczkiem miejsca,
w których znalazłeś różnice, wytnij go, naklej na kartkę i przynieś lub przyślij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 9 czerwca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

31.05.2017

Za znalezienie różnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 18.,
nagrodę otrzymuje Patrycja Witoń z Doruchowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

U nas w przedszkolu jest zwyczaj taki, że bajkę
przedstawiają najstarsze dzieciaki.
Takimi słowami w kinoteatrze Piast rozpoczął
się występ dzieci z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie. Tym razem przedszkolaki z grup „Smerfy
i Pszczółki”, pod kierunkiem pani Iwony Rossy,
Wiesławy Gonery, Violetty Szewczyk i Adrianny
Kmiecik, przedstawiły bajkę pt. „Kopciuszek”. Pomimo ponurej, chłodnej pogody, atmosfera na widowni
była gorąca. Dzieci wspaniale wcieliły się w swoje

role. Ale na scenie swoich aktorskich umiejętności
spróbowali również rodzice oraz wychowawczynie.
Całości dopełniała oprawa muzyczna, scenografia
i kostiumy.
Widzowie gromkimi brawami nagrodzili przepiękny występ oraz wysiłek włożony w realizację
sztuki.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
bajki „Kopciuszek” serdecznie dziękujemy.
A.K

ZNAKI FATIMSKIE
16 maja w Publicznym Przedszkolu
Sióstr Salezjanek zostało zorganizowane
spotkanie dla dzieci przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych z miasta i gminy
Grabów. Uczestniczyły w nim trzyosobowe
zespoły ze szkół podstawowych w Bobrownikach i Grabowie oraz z salezjańskiego
przedszkola. Towarzyszyli im goście: ks.
Mariusz Kamiński - wikariusz parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny i św. Mikołaja
w Grabowie, p. Barbara Wyrwas - sekretarz
MiG Grabów, s. Teresa Staszewska - wikaria
inspektorialna, delegatka organu prowadzącego, p. Ewelina Jędrzejewska - dyrektor
SP w Bobrownikach, a także opiekunowie
grup: p. Daria Leśna, p. Mariola Wawrzyniak
i p. Anna Woziwodzka.

Po radosnej i pełnej współpracy zabawie organizatorzy zaprosili wszystkich
na poczęstunek, po czym wręczono
dyplomy i upominki. Siostra dyrektor
Monika Kanafa oraz goście podziękowali za udział i przygotowanie dzieci.
Spotkanie zakończono w kaplicy wspólną modlitwą.
Organizatorzy
Integrację grup rozpoczęła zabawa przy muzyce i piosenkach Arki Noego. Następnie dzieci,
nawiązując do jubileuszu setnej rocznicy objawień
Matki Bożej w Fatimie, zaprezentowały tematyczne
plakaty. Później rozwiązywały krzyżówki, oglądały
film pt. „Niezwykłe objawienia Maryjne”, układały
puzzle, „szły” do Maryi przez labirynt, odpowiadały, czy to prawda, czy fałsz oraz wykonywały
różańce z dowolnych materiałów. Podsumowaniem
spotkania było wskazywanie znaków fatimskich
na banerze.

II Gminny Konkurs Recytatorski

ZWIERZĘTA
W POEZJI DZIECIĘCEJ

Uzupełnienie do artykułu zamieszczonego
w poprzednim numerze
W artykule pominęliśmy informację, że w konkursie tym, zorganizowanym przez Niepubliczne
Przedszkole „Kolorowe Drzewo” w Grabowie
nad Prosną. nagrody otrzymały wszystkie dzieci!
red.

31.05.2017
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?
Co roku 18 maja
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie obchodzi dzień
swojego Patrona - Karola
Wojtyły, który urodził się
właśnie 18 maja.
Rozpoczęliśmy
uroczystą mszą w kościele Chrystusa Króla.
Następnie po wystąpieniu dyrektor - pani Marii
Kapelańczyk, która mówiła, jak czerpać z wartości
człowieczeństwa w dzisiejszym zagubionym świecie,
przyszła pora na część artystyczną, podczas której
wystąpili uczniowie naszej
szkoły oraz jej absolwentka Iga Kurzawa z zespołem. Uczniowie klasy
2a, 2b i 3c pod opieką
katechety, pana Artura Zaremskiego, wystawili
fragment sztuki „Przed sklepem jubilera”, która
powstała w oparciu o dramat napisany przez
samego Karola Wojtyłę. Młodzi aktorzy wcielili się
w role przedwojennych zakochanych (Teresy i Andrzeja), którzy opowiedzieli o swoich zaręczynach.
Wystąpił również szkolny zespół, nad którym czuwał pan Grzegorz Golanowski. Mogliśmy
usłyszeć znane utwory - motyw z filmu „Piraci
z Karaibów” czy piosenkę „Just the two of us”,
zaśpiewaną przez Martę Mieszałę.
I w końcu przyszedł czas na najbardziej wyczekiwane przez wszystkich (zwłaszcza tych
nominowanych) rozdanie „Lolków”, czyli nagród,
które co roku przyznawane są wybranym uczniom.
Wcześniej klasy zgłosiły swoich kandydatów,
a nauczyciele wybrali spośród nich tych wyróżniających się w danej kategorii. Ostatnim krokiem

było tajne głosowanie, w którym uczniowie wybrali
swoich faworytów.
Odebranie „Lolka” na oficjalnej gali jest ogromnym wyróżnieniem - jeszcze raz serdecznie gratulujemy nagrodzonym.
A w tym roku „Lolki” 2017 w poszczególnych kategoriach zdobyli:
Uczeń Roku - Izabella Danielska,
Sportowiec Roku - Klaudia Roszykiewicz,
Biolog Roku - Kornel Jarosz,
Mól Książkowy Roku - Agata Łuczak,
Młody Einstein - Klaudia Janicka,
Humanista Roku - Klaudia Janicka,
Alchemik Roku - Ziemowit Szczygłowski,
Lingwista Roku - Izabella Danielska,
Młody Pitagoras - Natalia Iwańska,
Szkolny Picasso - Kaja Michalak,
Komputerowy Maniak - Adam Czwordon,
Geograf Roku - Samanta Miś,

Szkolny Słowik - Katarzyna Żwirko,
Muzyk Roku - Teresa Franc,
Uśmiech Roku - Zuzanna Dera,
Wolontariusz Roku - Dominika Jamry,

„BURZA MÓZGÓW” W GIMNAZJUM NR 2

Mistrz Sovoir-Vivre’u - Norbert Pala,
Drużyna Roku - Drużyna Piłki Nożnej.

12 maja w Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie spotkali się uczniowie
gimnazjów z powiatu ostrzeszowskiego,
aby wziąć udział w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu. Tegoroczna
edycja odbyła się pod hasłem: „Burza
mózgów” i skupiła się na układzie nerwowym i narządach zmysłów.
W konkursie wzięły udział drużyny
z gimnazjów w Czajkowie, Mikstacie,
Siedlikowie, Kobylej Górze i Ostrzeszowie (nr 1 i nr 2).
„Burza mózgów” składała się
z dwóch etapów. W pierwszym, gimnazjaliści rozwiązywali indywidualnie test,
a uzyskane punkty sumowały się na
konto drużyny, w kolejnym brali udział
w grach i zabawach (kalambury, krzyżówka, głuchy telefon, itp.).
Komisja konkursowa przyznała
następujące miejsca:
I miejsce: drużyna z Czajkowa
(op. p. D. Jangas)
II miejsce: drużyna z Mikstatu
(op. p. Ł. Staniszewska)
III miejsce: drużyna z Gim. nr 1
(op. p. B. Wróbel)

EKO JEST NA TOPIE
Pokaz mody z odpadów, ekologiczna „Zemsta” hrabiego Fredry, proces sądowy i bajka o walce
dobra ze złem w wersji przyjaznej
dla środowiska. Tak wyglądał finał
konkursu ekologicznego dla uczniów
mikstackich szkół, którego współorganizatorami byli: firma „MZO”
z Ostrowa Wielkopolskiego, Nadleśnictwo Przedborów oraz Urząd
Miasta i Gminy Mikstat. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki, a autorzy najciekawszych prac atrakcyjne nagrody.
Uczestnicy konkursu ekologicznego
pod hasłem: „Gmina Mikstat odpady
segreguje - smog ustępuje” musieli
się wykazać nie tylko zmysłem i umiejętnościami plastycznymi, ale także
wrażliwością ekologiczną. Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Mikstat cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem. W sumie
zgłoszono ponad 100 prac w czterech
kategoriach: gimnazjaliści wykonywali eko-instrument z wykorzystaniem
odpadów recyklingowych; uczniowie

SP z klas IV-VI - witraż; uczniowie
SP z klas I-III - kolaż z bibuły; przedszkolaki - prace plastyczne dowolną
techniką z wykorzystaniem odpadów
segregowanych. Prace
oceniało jury powołane
przez organizatorów,
a wyniki zostały ogłoszone podczas finałowego
widowiska, które odbyło
się 18 maja w sali widowiskowej w Mikstacie.
Jurorzy uznali, że wszystkie prace zgłoszone przez
przedszkolaków: 10
- z Publicznego Przedszkola w Mikstacie, 6
- z Oddziału Przedszkolnego w Kaliszkowicach
Kaliskich, 4 - z Oddziału
Przedszkolnego w Kaliszkowicach Ołobockich
i 9 - z Oddziału Przedszkolnego w Biskupicach Zabarycznych,
zasłużyły na nagrodę.

Entuzjastycznie zostały także przyjęte występy sceniczne mikstackich
przedszkolaków, których głośno oklaskiwali starsi uczniowie z opiekunami
oraz goście: radni Zbigniew Walczak
i Czesław Biały oraz Stanisław Błaszczyk - sołtys Mikstatu-Pustkowia.

W kategorii gimnazjum nagrody
otrzymali: I miejsce - Katarzyna Uścinowicz, II - Wiktoria Gąsiorek, III - Julia
Rachuta i Dawid Matuszczak; opiekunem trójki laureatów była Monika
Raczak.

S. Miś
IV miejsce: drużyna z Gim. nr 2
(op. p. G. Możdżanowska-Kordas)
V miejsce: drużyna z Siedlikowa
(op. p. P. Wieczorek)
VI miejsce: drużyna z Kobylej Góry
(op. p. J. Ciachera-Raduła)
Honorowy patronat nad konkursem
objęła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie.
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Sanepid, OCK oraz Pływalnię
„Oceanik”.
Konkurs upłynął w miłej i bardzo
wesołej atmosferze. Dostarczył wielu
wrażeń nie tylko młodzieży, ale również opiekunom.
Organizatorzy szczególne dziękują
pani Aleksandrze Knychale (Sanepid
w Ostrzeszowie) za kilkuletnią współpracę, pani Marii Gąsiorek (Starostwo
Powiatowe) oraz panu Mariuszowi
Witkowi (Burmistrz MiG Ostrzeszów).
Maria Kapelańczyk
Magdalena Klimaszewska
Joanna Calińska

W kategorii klas IV-VI nagrodzono: I miejsce - Gabriela Pikińska (SP
w Mikstacie, op. Jolanta Pastucha); II - Julia Łopata (SP w Kaliszkowicach
Kaliskich, op. Monika Raczak); III - Jagoda Jędrzejak (SP w Kaliszkowicach
Ołobockich, op. Salomea Kowalczyk).
W kategorii klas I-III jury wyróżniło: I miejsce - Jakub Ślęzak (SP
w Mikstacie, op. Danuta Noweta);
II - Maja Nieruchalska (SP w Biskupicach Zabarycznych, op. Jolanta
Grzesiak) i Weronika Stasierska
(SP w Mikstacie, op. Barbara Pikińska); III - Kacper Drabent (SP
w Mikstacie, op. Jolanta Sztukowska). Komisja postanowiła przyznać
również Nagrodę Specjalną Marii
Matuszczak (SP w Kaliszkowicach
Ołobockich, op. Alina Kamińska).
Bardzo ciekawe były także występy artystyczne zaprezentowane
podczas finałowego widowiska.
Gimnazjaliści wystawili fragment
„Zemsty” hr. A. Fredry w adaptacji
ekologicznej, a ich młodsi koledzy
z Mikstatu, Kaliszkowic Ołobockich
i Kaliszkowic Kaliskich śpiewali piosenki, odgrywali proces sądowy
i bajkę, w których dominujące było
przesłanie ekologiczne.
PK
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HOROSKOP
Motto na nadchodzący tydzień
M

Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne i przydatne jak dobre
wspomnienie. (...) Kto zgromadził wiele takich wspomnień z dzieciństwa,
zaopatrzył się na całe swe życie. Fiodor Dostojewski

BARAN

- prosto z mostu. Finanse - zainwestuj w najpotrzebniejsze rzeczy.

21 marca - 20 kwietnia
W tym tygodniu będziesz miał dobry kontakt z ludźmi. Ktoś poprosi
Cię o poradę, postaraj się rzetelnie
podejść do problemu, ale nie próbuj
zbyt mocno ingerować w decyzje
drugiej osoby i nie narzucaj swojego zdania. Swoją bezpośredniością
możesz zrobić komuś przykrość.
W pracy możesz mieć nagły nawał
obowiązków. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę. Być może
będziesz musiał skrócić nieco codzienny spacer, ale nie rezygnuj
z niego, przy dobrej organizacji na
wszystko znajdzie się czas. Miłość

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Najbliższe dni mogą obfitować
w przyjemne niespodzianki. Jednak
może pojawić się też kilka małych
trudności. Nie daj się wyprowadzić
z równowagi i nie rób problemu
tam, gdzie go nie ma. Wszystko da
się przeskoczyć, a już na pewno
spokojnie obejść. Odezwij się też
do starego przyjaciela, chyba zapomniałeś, co mu obiecałeś już jakiś
czas temu? Koniec tygodnia będzie
sprzyjał podejmowaniu decyzji i...
randkowaniu. Miłość - daj z siebie

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

TYLKO U NAS:

- terapia falą uderzeniową
- krioterapia ciekłym azotem (-190oC)

100%. Finanse - nie kręć nosem,
tylko działaj.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Ktoś zarazi Cię pozytywną energią,
aż będziesz chciał non stop przebywać w jego obecności. Z kolei
ktoś inny będzie chciał na Ciebie
dość mocno wpłynąć, ale nie daj się
przeciągnąć na „drugą stronę”, jeśli
jesteś pewny tego, co sam postanowiłeś. Bądź uprzejmy, ale i zdecydowany. I nie zapomnij o Dniu
Dziecka, najmłodsi z rodziny będą
bardzo niepocieszeni, jeśli nie uda
Ci się wyjść z nimi na obiecane lody
i plac zabaw, są rzeczy ważne i ważniejsze... Miłość - czasem wystarczy
się uśmiechnąć. Finanse - to był
dobry pomysł.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Unikaj pośpiechu, bo na pewno nie
będzie on dobrym doradcą. Postaraj
się też nie denerwować i sprawy
realizować z należytą cierpliwością
i uwagą. Być może będziesz musiał
nieco zmienić plany weekendowe,
ale to jeszcze nie koniec świata, postaraj się to, co masz do zrobienia,
zrobić jak najlepiej. Nie zaniedbuj
też spraw związanych ze zdrowiem,
zupełnie niepotrzebnie boisz się na
zapas i odwlekasz wizytę u specjalisty. Miłość - poproś partnera
do tańca... Finanse - oby tak dalej!

LEW
23 lipca - 23 sierpnia

ZAPRASZAMY
NA MASAŻ
G bi t czynny od
Gabinet
d pon. d
do pt.
t w godz.
d 8
8.00 - 18.00 (Również wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
Wieluńska 1B

Więcej szczegółów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

Pomoc Drogowa LUKAS
SAMOCHODY
ZASTĘPCZE I WYNAJEM
Łukasz Nowacki, tel. 667 590 898

Nie bój się mówić tego, co myślisz.
Nawet jeśli ktoś będzie chciał wywrzeć na Tobie presję, otwarcie daj
do zrozumienia, jakie jest Twoje stanowisko. Czasem można, a nawet
trzeba być szczerym, jeśli tylko nie
przekracza się granic. W weekend
pomyślisz o kimś, z kim dawno nie
rozmawiałeś, może dobrze byłoby
po prostu do tej osoby zadzwonić,
niewykluczone, że i ona o Tobie
myśli, a może nawet tęskni... Pierwszego czerwca nie zapomnij o oczku
w głowie rodziny. Wspólne kino to
dobry pomysł na spędzenie Dnia
Dziecka. Miłość - dzwoń! Finanse- całkiem przyzwoicie.

PANNA
24 sierpnia - 22 września
W tym tygodniu będziesz wyjątkowo
silna i kreatywna. Wpadniesz na

dużo ciekawych pomysłów, które
zapragniesz od razu realizować.
Pamiętaj jednak, by nie brać się
za wszystko naraz, bo możesz nie
podołać. Ale nie poddawaj się też,
gdy trafisz na pierwsze trudności.
W całym tym natłoku obowiązków
nie zapomnij o dzieciach. Dla nich
pierwszy czerwca jest bardzo ważny - dobrze byłoby go spędzić razem w miłej atmosferze, najlepiej
na świeżym powietrzu. Jest to też
doskonała okazja, by znów poczuć
się jak dziecko. Miłość - przeanalizuj jeszcze raz. Finanse - bierz się
do roboty.

WAGA
23 września - 23 października
Gwiazdy obdarzą Cię wyśmienitym humorem. Będziesz duszą
towarzystwa i znajdziesz ripostę
i anegdotkę na każdą sytuację. Taki
nastrój sprzyjał będzie towarzyskim
spotkaniom i wieczornym wyjściom
z przyjaciółmi. Nowo poznany pan
Strzelec podzieli się z Tobą dziwną
informacją i tym samym możesz
się znaleźć w kłopotliwej sytuacji.
Postaraj się wykazać dyplomacją
i nie zagłębiać bardziej w ten dziwny
temat... Miłość - urządźcie sobie
Dzień Dziecka. Finanse - bardzo
dobrze.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Nie przepracowuj się. Trzeba też
znaleźć czas na przyjemności,
zwłaszcza gdy w końcu zaczęła dopisywać pogoda. Dobrze
by było, byś znalazł więcej czasu dla bliskich, a zwłaszcza tych
najmłodszych, którzy potrzebują
zainteresowania. Dzień Dziecka
jest doskonałą okazją, by nadrobić
wszystkie rodzinne braki. Zarezerwuj całe czwartkowe popołudnie dla
najmłodszych i postaraj się choć
przez chwilę myśleć tak jak oni.
Miłość - wiosna sprzyja rozkwitom.
Finanse - ogranicz drobne wydatki.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
W najbliższych dniach będziesz miał
dużo dobrych okazji. Bądź czujny,
by ich nie przegapić i staraj się czerpać z uśmiechu losu, ile możesz.
Pamiętaj jednak, by nigdy nie tracić
pokory i pozytywnego nastawienia.
Pod koniec tygodnia możesz poczuć
nagły spadek energii, być może złe
nawyki dadzą o sobie znać. Posta-
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raj się wprowadzić więcej witamin
do diety i porządnie się wysypiać!
Miłość - a może to do Ciebie należy
ten pierwszy krok? Finanse - bywało
lepiej.

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Czasem warto posłuchać rady kogoś
z dalszego otoczenia. Być może
właśnie osoba, której nie brałeś pod
uwagę jako doradcy, wpadnie na
pomysł, na realizacji którego mógłbyś bardzo skorzystać. Postaraj się
przemyśleć w spokoju tę propozycję.
Za to uważaj na pochopne decyzje
pana Wodnika, które mogą wprowadzić duże zamieszanie w Twoim
zespole w pracy. Pierwszego czerwca nie zapomnij o dzieciach, nawet
tych dużych... Miłość - pokaż, że
potrafisz. Finanse - wyśmienicie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Trochę wdziękiem, a trochę sprytem uda Ci się przekonać kogoś
bardzo upartego i nieugiętego do
swoich racji. Nie przesadzaj jednak
w tych „podchodach”, bo cierpliwość
się kiedyś kończy. W domu może
być różnie, staraj się nie reagować
na narzekania bliskich, grzecznie
zakończ rozmowę na temat swoich planów i podejścia do życia.
Nie wdawaj się w żadne dyskusje
i unikaj kłótni. Miłość - korzystaj
z uroków wiosny. Finanse - nie przesadzaj.

RYBY
20 lutego - 20 marca
W najbliższych dniach koniecznie
dobrze się wysypiaj. To będzie miało
duży wpływ na Twoje ogólne samopoczucie i wydajność w pracy. Staraj
się wszystko robić „małymi kroczkami” i z przerwami. Duże przedsięwzięcia powinieneś dokładnie
przemyśleć albo odłożyć na później,
kiedy Twoja kreatywność i pozytywne nastawienie nieco wzrosną.
Uważaj na nowo poznane osoby,
niektórzy mają złe zamiary. Miłość- nie podejmuj pochopnych decyzji.
Finanse - to nie loteria fantowa.
Poświęcajmy dzieciom dużo czasu,
dawajmy im radość i szczęście, nie
bagatelizujmy ich problemów, które
nam mogą wydawać się błahe, ale
w ich oczach są ogromne.
Kochajmy nasze dzieci!
Wasza wróżka

Kącik gadżeciarza
Dziś, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, zamiast
gadżetów propozycje prezentów dla małych i większych
dzieci. Prezentuje je sklep „Gadżeciak”, Ostrzeszów, ul.
Grabowska 41.
Klocki Fire Brigade - straż pożarna - ponad 150/200
elementów - i klocki Fairyland - ponad 270 elementów.
To fantastyczne klocki konstrukcyjne, rewelacyjnie rozwijające kreatywność. Spraw dziecku radość, dając mu
zabawkę, dzięki której samodzielnie wykona inną zabawkę.
Cena pierwszych - 32,00 zł, drugich - 49,00 zł.
Quadrocopter Syma X12s Nano
Quadrocopter ten pozwoli doświadczyć niesamowitych
wrażeń każdemu modelarzowi! Jest bardzo lekki i mieści się
w dłoni, dzięki czemu bez problemu zabierzesz go ze sobą praktycznie wszędzie.
Dron posiada 6-osiowy żyroskop, dzięki
czemu maszyna jest zwinna i stabilna
w locie - poradzi sobie z nim praktycznie
każdy. Wytrzymała konstrukcja modelu
sprawia, że jest bardzo odporny na upadki
i zderzenia. Dzięki małej wadze dron jest
odporny na uderzenia. Syma x12s nano
posiada mocne oświetlenie LED, w związ-

ku z czym idealnie nadaje się do zabawy w ciemnościach.
Nadajnik pracuje w częstotliwości 2,4 GHz, korzystając
z technologii widma, toteż zasięg pilota jest dużo większy,
a reakcja na sterowanie 100 razy szybsza niż w przypadku
pilotów z częstotliwością 27/40 MHz. Można nim sterować
w każdym kierunku i wykonywać w powietrzu „beczki”.
Cena: 109,00 zł.
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UROCZYSTOŚCI ♦ IMPREZY ♦ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
START PIERWSZEGO OSTRZESZOWSKIEGO BIEGU Z PRZESZKODAMI ORAZ WYSTĘPY WOKALNO-TANECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
SPEKTAKL „LATAJĄCY KUFER”
KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI
ORAZ WYSTĘPY WOKALNO-TANECZNE
SPEKTAKL „KWIAT PAPROCI”

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Bobrownikach oraz społeczność Bobrownik
zaprasza na

FESTYN RODZINNY
4 czerwca 2017r.,
rozpoczęcie godzina 15.00
przy sali OSP w Bobrownikach
W programie:
przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty, pokaz tańca
dzieci, mecz piłki nożnej - bumperball, strzelanie z
wiatrówki, zjazdy tyrolką, przejażdżki bryczką i konno,
motocykle, zwierzyniec (osiołek, owieczki i kozy), malowanie twarzy dzieciom, balonowe zwierzaki, zabawy
i konkursy dla dzieci, bezpłatne zamki dmuchane,
loteria fantowa, kuchnia polowa, grill, bufet, zabawa
z DJ Damianem

Bawią się znakomicie
dzieci i rodzice!
Serdecznie zapraszamy!
Dochód zgromadzony podczas
festynu zostanie przeznaczony
na zakup busa szkolnego.

4 czerwca 2017 r., godz. 15.00 - 20.00
Czajków stadion sportowy

Festyn pod hasłem
„Czajkowski Piknik Rodzinny”
W programie m.in.
Gry, zabawy, quizy, konkursy z animatorami
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, bańki mydlane, zumba,
warsztaty balonowe, malowanie twarzy, Myszka Miki,
znakowanie rowerów, pokaz pierwszej pomocy,
punkty gastronomiczne oraz inne atrakcje.
ZAPRASZA
Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne
przy Szkole Podstawowej w Czajkowie,
Urząd Gminy Czajków

70 LAT FIGURY MATKI BOŻEJ
W PRZEDBOROWIE
Zaproszenie
Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „Szczęście”
w Ostrzeszowie zaprasza 31 maja (środa) na
nabożeństwo majowe przy figurze Najświętszego
Serca Maryi w Przedborowie, na godz. 19.00.
Wyjazd rowerami o godz. 18.00 sprzed
kościoła Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.
Uczcijmy przypadającą w tym roku 70. rocznicę ponownego ustawienia figury Maryi i poznajmy niezwykłą historię
tego miejsca.

Smurfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski
USA, animacja, familijny, fantasy,
90 minut.
Wtorek 30 V, godz.16:15, 18:00-3D
Środa 31 V, godz.16:15-3D, 18:00
Czwartek 1 VI, godz.16:15, 18:00-3D
Piątek 2 VI, godz.16:15, 18:00-3D
Sobota 3 VI, godz.16:15-3D, 18:00
Niedziela 4 VI, godz.15:00, 17:00-3D
Wtorek 6 VI, godz.16:00, 17:45-3D
Środa 7 VI, godz.16:00-3D, 17:45

Obcy: Przymierze
Australia, Nowa Zelandia, USA, thriller,
Sci-Fi, 120 minut.
Wtorek 30 V, godz.19:45
Środa 31 V, godz.19:45
Czwartek 1 VI, godz.19:45

Gwiazdy
Polska, biograficzny, sportowy, 106 minut.
Piątek 2 VI, godz.19:45
Sobota 3 VI, godz.19:45
Niedziela 4 VI, godz.19:00
Wtorek 6 VI, godz.19:30
Środa 7 VI, godz.19:30
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl
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„LEBAL KBC NIGHT 3”
W KĘPNIE
Rafał Gąszczak, po 5 rundowym pojedynku, pokonał Szymona Dwornikowskiego (KBC
Poprawa Ostrów Wlkp.).
W jedynej walce kobiet
Olga Michalska (KBC Poprawa
Ostrów Wlkp.) pokonała jednogłośnie na punkty Mistrzynię
Świata i Europy Żanetę Cieślę.

Doświadczona Cieśla próbowała kontrolować pojedynek, lecz wola walki i duże już umiejętności Olgi
tym razem zwyciężyły. 20 letnia Olga Michalska
podołała bardzo ciężkiemu zadaniu - teraz kariera
sportowa stoi przed nią otworem.
Michał Grzesiak w bardzo krótkiej walce, efektownym high-kickiem znokautował Radosława
Kawczaka. Kawczak - 19-letni zawodnik rozpoczął
pojedynek z nisko opuszczoną gardą, co szybko
i umiejętnie wykorzystał Michał Grzesiak.
W pozostałych walkach Tomasz Przybylski
(KBC Poprawa Ostrów Wlkp.) pokonał przed czasem w 2. rundzie Mateusza Świętego. Trzecie
liczenie po ciosie na wątrobę zakończyło pojedynek
i Przybylski może dopisać kolejne zwycięstwo do
swojego rekordu.
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Odbyły się również 2 walki na zasadach MMA.
Starcia pro-am przyniosły równie dużo emocji.
W kategorii 81kg Paweł Nahrebny pokonał Kamila Kraskę przed czasem w 1. rundzie. Pojedynek
rozpoczął się dobrze dla Kamila, który przewrócił
rywala, lecz po chwili to Nahrebny przejął kontrolę
i w parterze doprowadził do duszenia - sędzia
przerwał walke.
W drugim pojedynku MMA Patryk Kulesza po
trzech rundach pokonał jednogłośnie na punkty
Cezarego Kaskę.
We wstępnej karcie walk zwycięstwa odnieśli
w walkach amatorskich - reprezentant gospodarzy
Krystian Solecki oraz Jakub Sikorski z Wieruszowa.
R. Radomski

20 maja w Kępnie odbyła
się kolejna Gala Sportów Walki
„Lebal KBC Night 3”
W ringu stoczonych zostało 8
emocjonujących walk - 6 w kickboxingu oraz 2 w formule MMA.
Galę oglądało prawie tysiąc osób
na widowni oraz podczas transmisji internetowej.
Walką wieczoru było starcie
o pas Zawodowego Mistrza Polski w kategorii - 91kg, w której

„NASI” MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA
w XV Wojewódzkiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych

MEDALE Z LEGNICY
W niedzielę, 21 maja, w Legnicy odbył się
XXVI Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF
„Silesia Cup 2017”. Wzięło w nim udział 220
zawodników z 17 klubów.
Klub „Hitotsu” Ostrzeszów reprezentowało
pięcioro zawodników. Do Ostrzeszowa przywieźli
cztery medale: dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy:
- Tamara Kępska - złoto w kumite żaków,
- Adrian Mituła - złoto w kumite juniorów,
- Maciej Kozownicki - srebro w kata kadetów,

Reprezentacja powiatu ostrzeszowskiego
zajęła I miejsce drużynowo w XV Wojewódzkiej
Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, która
odbyła się 24 maja w Przygodzicach. Zawody
przeprowadzono w ramach Współzawodnictwa
Sportowego o Puchar Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.
Nasz powiat reprezentowali zawodnicy: WSS
Sprawni Razem Ostrzeszów - Łukasz Drogi i Patryk Gruszczyński, ZAZ Książenice - Katarzyna
Wróbel, Radosław Pietroń, Katarzyna Hurna, oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Ostrzeszowie - Magdalena Nawrocka, Adam

- Oliwia Irena Szczepaniak - brąz w kumite kadetów.
Szczęścia zabrakło Gabrysi Karwik.
Nasi zawodnicy wyjechali do Legnicy pod
opieką trenera Zdzisława Mituły i pana Krzysztofa Kępskiego.
Od 14 maja nasz klub ma drugiego sędziego
technicznego, kurs sędziowski ukończył bowiem
pan Ryszard Daszczyk.
J.Z.

Hurny, Hubert Wojtera, Daria Rogozińska i Jakub
Góral, których opiekunem była pani Agnieszka
Kaczmarek - nauczycielka SOSW w Ostrzeszowie. Organizatorem wyjazdu było Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie.
Wyniki:
1. Katarzyna Hurna - 3 złote medale (60m,
100m i sztafeta 4x100m),
2. Katarzyna Wróbel - 2 złote medale i 1
srebrny (skok w dal, sztafeta 4x100m i rzut piłką
lekarską),
3. Łukasz Drogi - 3 złote medale (60m, 100m,
sztafeta 4x100m i rzut piłką lekarską),
4. Patryk Gruszczyński - 2 złote medale (skok
w dal, sztafeta 4x100m),
5. Adam Hurny - srebrny i brązowy medal
(rzut do kosza i tor przeszkód),
6. Hubert Wojtera - punktowane miejsce (rzut
ringo i rzut lotką),
7. Jakub Góral - punktowane miejsce (rzut
piłką lekarską i woreczkiem),
8. Radosław Pietroń - punktowane miejsce
(rzut piłką lekarską i woreczkiem),
9. Magdalena Nawrocka - punktowane miejsce
(rzut ringo i lotką),
10. Daria Rogozińska - punktowane miejsce
(rzut do kosza i tor przeszkód),
Dekoracji zwycięzców dokonał starosta ostrzeszowski. Jednocześnie pogratulował naszym zawodnikom i zaprosił na VIII Powiatową Spartakiadę
Osób Niepełnosprawnych w Ostrzeszowie, która
odbędzie się 9 czerwca.

Maraton Uśmiechu w Ostrowie
W niedzielę (21 maja) w Ostrowie Wlkp. odbył się
3. Maraton Uśmiechu - impreza integracyjna dla dzieci
i dorosłych, której celem jest propagowanie ruchu na
świeżym powietrzu. Jest też okazją do wspólnej zabawy
i współzawodnictwa dzieci, młodzieży, dorosłych, osób
sprawnych i niepełnosprawnych.
Suma wszystkich biegów - głównych i towarzyszących
- wynosiła 42.195 km, czyli dystans maratonu.
O godz. 13 na ostrowskim Rynku wystartowały biegi
na dystansach: 5, 10 i 15km, natomiast w parku miejskim
odbywały się biegi dla najmłodszych.
Na głównym dystansie 15km wystartowało trzech
reprezentantów Ostrzeszowa:
Robert Zborowski - 6. miejsce (1. w kategorii wiekowej M-40)
Jarosław Zawierta - 22. miejsce (6. w kat. wiek. M-30)
Krzysztof Machaj - 49. miejsce (15. w kat. wiek. M-30)

W imieniu Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS
dziękuję zawodnikom i opiekunom za udział
w Spartakiadzie i gratuluję zwycięstwa.
Przewodniczący PZLZS
w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

Robert Zborowski

W.J.
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Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim
naszym małym czytelnikom słońca,
radości, szczęścia…
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Ach, co to był za ślub!

MALI AKTORZY W TEATRZE
POD CHMURKĄ

Małgorzata i Łukasz
II Spotkanie Teatralne Przedszkolaków pod patronatem burmistrza
miasta i gminy Ostrzeszów, a zorganizowane przez Przedszkole nr 6 im.

szych mieszkańców miasta, mamy tak
liczną grupę utalentowanych aktorów.
Aneta Pawlarczyk-Świtoń
www.ostrzeszow.pl

Miło nam poinformować, że 7 maja 2017 roku w USC w Grabowie nad Prosną związek małżeński
zawarli:

Małgorzata Szewczyk i Łukasz Maślanka
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz
pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś
lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie
kosztuje. Zapraszamy!

Misia Uszatka oraz Radę Dzielnicy nr
3, przeszło do historii.
W spotkaniu, które odbyło się 18
maja, wzięło udział ponad 80 dzieci z
ostrzeszowskich przedszkoli.
Młodzi artyści przedstawili nowe interpretacje znanych bajek m.in.
„Kopciuszka” i „Czerwonego Kapturka”, była też „Mucha samochwała” i
opowieść „O bocianie, który zgubił
korale”.
Gra aktorska, obycie sceniczne
oraz kreacje stały na tak wysokim poziomie, że jury przyznało wszystkim
grupom pierwsze miejsce.
Cieszymy się, że wśród najmłod-

Dzieci są mostem do nieba.
Przysłowie perskie

Iga - córeczka państwa Natalii
i Arkadiusza Gołdynów z Biadaszek,
ur. 24.05.2017r., 3380g

Państwu Gołdynom serdecznie
gratulujemy, a malutkiej Idze
życzymy zdrowia, miłości i szczęścia
na całe długie życie!

