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CBA

Powiat ostrzeszowski znów
znalazá siĊ na celowniku Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tym

35-letni mieszkaniec powiatu
wieruszowskiego odpowie za napad
przed jednym ze sklepów w Grabowie nad Prosną. MĊĪczyzna zaatakowaá noĪem 37-latka, wczeĞniej
uĪyá gazu. Poszkodowany tra¿á do
szpitala. Do napaĞci doszáo w niedzielny wieczór, 4 czerwca.
NoĪownik zaatakowaá w momencie,
gdy 37-letni mieszkaniec gminy Grabów
wychodziá ze sklepu. Najpierw rozpyliá
w jego kierunku gaz, a po chwili wy-

W OSTRZESZOWSKIEJ
FIRMIE BUDOWLANEJ

razem funkcjonariusze dotarli do
samego Ostrzeszowa, gdzie „odwiedzili” jedną z ¿rm budowlanych.

jąá z kieszeni nóĪ i ugodziá nim swoją
o¿arĊ.
Poszkodowanego natychmiast
przewieziono do szpitala. Na szczĊĞcie
jego Īyciu nie zagraĪa niebezpieczeĔstwo. Wiadomo, Īe 35-letni mieszkaniec
pow. wieruszowskiego przebywaá od
jakiegoĞ czasu na terenie Grabowa.
Co prawda, w niedzielĊ udaáo mu siĊ
uciec przed policją, jednak w poniedziaákowy ranek zostaá zatrzymany i tra¿á
do aresztu.
A. àawicka

Ostrzeszów nie jest jedynym
miastem, w którym 31 maja funkcjonariusze CBA prowadzili swoje
dziaáania. Agenci wziĊli „pod lupĊ”
kilkadziesiąt siedzib róĪnych przedsiĊbiorstw w caáym kraju. Na „czarnej
liĞcie” znalazá siĊ równieĪ Centralny
Zarząd SáuĪby WiĊziennej.
Chodzi o nieprawidáowoĞci przy
realizacji umów o do¿nansowanie,
zawartych z Polską Agencją Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci w Warszawie
w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy zawarte zostaáy
w poáowie 2014 r. i dotyczyáy inwestycji związanych z tworzeniem hal
produkcyjnych w zakáadach karnych,
w których osadzeni mieli skáadaü
meble.
W sprawĊ zamieszane są dwie
potĊĪne firmy meblarskie, jedna
z nich mieĞci siĊ w gminie KĊpno.
PrzedsiĊbiorstwa miaáy zawyĪaü
kosztorysy na zakup maszyn i prace budowlane - i na tej podstawie
wyáudziü do¿nansowanie w kwocie 50
milionów záotych. Ustalenia Ğledztwa
obejmują kilkadziesiąt osób, które
w róĪny sposób i na róĪnym etapie
uczestniczyáy w realizacji przedmiotowych kontraktów. Nieo¿cjalnie dowiedzieliĞmy siĊ, Īe ostrzeszowska ¿rma
budowlana, jako jedna z wielu, miaáa
byü wykonawcą robót w zakáadach
karnych i wspóápracowaáa z przedsiĊbiorstwem meblowym z gminy KĊpno.
SkontaktowaliĞmy siĊ z prezesem
¿rmy z Ostrzeszowa.
- Funkcjonariusze przyjechali do
nas w okreĞlonym celu, przedstawili
odpowiednie pismo. Nie byáo Īadnego
przeszukania - mówiá prezes.

RADOSNE BIEGANIE W KRASZEWICACH
(str. 14.)

MĊĪczyzna
na zasugerowaá równieĪ, Īe wizyta
yta agentów CBA nie
dotyczy bezpoĞrednio
oĞrednio jego przedsiĊbiorstwa.
- My nigdy
y nie zawieraliĞmy Īadnych
ch umów
o dofinansowanie
owanie
z Polską Agencją
encją
Rozwoju PrzededsiĊbiorczoĞcii - dodaá.
Z uwagii
na rozwojowy charakter
sprawy i dynamikĊ kontynuowanych dziaáaĔ procesowych,
na tym etapie prokuratura nie moĪe
informowaü o zakresie i konkretnych
powodach zlecenia przeszukaĔ.

Obecnie celem jest zabezpieczenie
dokumentacji - czytamy na stronie
Prokuratury Krajowej.
Anna àawicka

ZAGRAJ O DWIE STÓWKI!
Na rozwiązania czekamy do 15 czerwca.

Zapraszamy do naszej zabawy, w której moĪna wygraü 200 záotych.
Zaczynając od numeru 20., zamieszczaliĞmy jeden z czterech fragmentów pociĊtego banknotu 200-záotowego; dziĞ
czĊĞü czwarta - ostatnia.
Aby wziąü udziaá w losowaniu dwustu záotych, naleĪy wyciĊte z gazety
cztery róĪne fragmenty banknotu dopasowaü w taki sposób, by powstaáa caáoĞü. ZáoĪone czĊĞci naleĪy nakleiü na
standardową kartkĊ pocztową lub widokówkĊ, napisaü swoje dane adresowe i
tak wypeánioną kartkĊ dostarczyü do redakcji do 15 czerwca br., do godz. 16.00
(kartki dostarczone po tym terminie, równieĪ przez pocztĊ, nie bĊdą braáy udziaáu
w losowaniu).
W zabawie mogą uczestniczyü osoby
peánoletnie (wykluczony jest udziaá pracowników redakcji oraz ich najbliĪszej rodziny).
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyraĪeniem zgody na publikacjĊ
danych osób nagrodzonych.
red.

RATY
RRSO

5990
x 10 rat
599,-

VIKING
ME 235
Moc 1.200W

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

10490
x 10 rat
1049,
1049,-

VIKING
MB 248
Silnik VIKING
EVC 200
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16990
x 10 rat
1699,-

VIKING
MB 443 T
Silnik B&S
500 E OHV

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

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

Biaáa Sobota

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

NA POGOTOWIU NIE ZASZCZEPIĄ
W ubiegáą sobotĊ mój mąĪ przebiá
sobie stopĊ gwoĨdziem. Początkowo
zignorowaá to, bo przecieĪ nie jest „miĊczakiem”, poniewaĪ jednak ból coraz
bardziej mu dokuczaá, nastĊpnego dnia
koáo poáudnia córka zawiozáa go na
pogotowie w Ostrzeszowie. Tu oznajmiono im, Īe zastrzyku przeciw tĊĪcowi
nie wykonają, bo nie mają - mówi pani
Krystyna, jedna z naszych czytelniczek.
Jak twierdzi kobieta, lekarz obejrzaá
ranĊ, wypisaá receptĊ i kazaá wykupiü
lek w aptece, przyjechaü z powrotem,
a wtedy on wykona zastrzyk.
- Kiedy córka z mĊĪem wrócili, na
pogotowiu spotkaáa ich „niespodzianka”- powiedziano im bowiem, Īe zastrzyku
nie zrobią ani pielĊgniarki, ani lekarz.
Doktor jedynie wypisaá zlecenie na wykonanie zastrzyku i odesáaá pacjenta
do lekarza rodzinnego w Doruchowie.
- Dopiero nastĊpnego dnia (w poniedziaáek) w przychodni w Doruchowie

STUDNIE

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

mąĪ dostaá zastrzyk przeciwtĊĪcowy dodaje wzburzona kobieta. - Ta historia
to nie opowieĞü z Trzeciego ĝwiata, to
dziaáo siĊ tu, w Ğrodku Europy, w XXI
wieku, w kraju Unii Europejskiej.
Kiedy opowiadam o tym zdarzeniu
swoim znajomym, ci wcale siĊ nie dziwią, mówią, Īe takie coĞ zdarzyáo siĊ
na pogotowiu nie pierwszy raz.
Dlaczego mąĪ naszej czytelniczki
zostaá odesáany z pogotowia z przysáowiowym „kwitkiem”? Z takim pytaniem
zwróciliĞmy siĊ do jednego z pracowników Ratownictwa Medycznego
w Ostrzeszowie.
- To nie byá normalny zastrzyk, tylko
szczepienie, a my szczepieĔ nie wykonujemy, nie mamy do tego prawa, bo
nie mamy punktu szczepieĔ. Pacjent
zostaá skierowany do lekarza rodzinnego, poniewaĪ w oĞrodkach zdrowia
znajdują siĊ wáaĞnie takie punkty. Na
pogotowiu wykonujemy tylko „zwykáe”
zastrzyki.
Wydawaü by siĊ mogáo, Īe na pogotowiu ratunkowym zawsze otrzymamy
niezbĊdną pomoc. I tak na pewno jest,
jednak nie w przypadku, kiedy dotyczy
to zastrzyku przeciw tĊĪcowi...
S.Sz., A.à.
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korzystania na koszt NFZ z niezbĊdnych ĞwiadczeĔ zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie
innego paĔstwa czáonkowskiego Unii

Ponad czterystu
mieszkaĔców skorzystaáo
z nieodpáatnych badaĔ pro¿laktycznych, przeprowadzonych przez Ostrzeszowskie
Centrum Zdrowia i Starostwo
Powiatowe w ramach „Biaáej Soboty”.
3 czerwca na ostrzeszowskim rynku stanĊáy

badania spirometryczne, oznaczyü
poziom cukru we krwi.
Byá takĪe Punkt Porad Pacjenta, w którym moĪna byáo uzyskaü
istotne informacje dotyczące praw
i obowiązków pacjenta, a takĪe
procedur ubiegania siĊ o sanatoria
czy teĪ wyrobienia Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
(karta EKUZ potwierdza prawo do
namioty, w których kaĪdy mógá skorzystaü z konsultacji: chirurgicznej,
internistycznej, onkologicznej, poáoĪniczej, dietetycznej, ¿zjoterapeutycznej
i rehabilitacyjnej. MieszkaĔcy mieli takĪe moĪliwoĞü przeprowadziü badania
laboratoryjne, dokonaü pomiaru ciĞnienia tĊtniczego, EKG, przeprowadziü

Zatrudnimy:
 PRACOWNIKÓW DO PAKOWANIA
I ZAâADUNKU MEBLI
 STOLARZY I POMOCNIKÓW
STOLARZY
Zgáoszenia osobiste w siedzibie ¿rmy
w Ostrzeszowie, ul. Kamienna 28, w godz. 8.00-16.00.
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych

Europejskiej i w krajach czáonkowskich EFTA).
W „Biaáą SobotĊ” wáączyáo siĊ kilkadziesiąt osób - od lekarzy specjalistów
począwszy, poprzez personel pielĊgniarski, po pracowników technicznych.
Wszyscy oni sáuĪyli mieszkaĔcom radą,
pomocą, swoimi umiejĊtnoĞciami. Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia udzielaá zainteresowanym informacji
na temat dziaáalnoĞci kierowanej przez
siebie placówki.
www.powiatostrzeszowski.pl

Kierownictwu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, lekarzom,
pielĊgniarkom, terapeutom, diagnostom oraz wszystkim pracownikom
Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia
skáadam serdeczne podziĊkowania
za zorganizowanie akcji pro¿laktycznej „Biaáa Sobota”. DziĊkujĊ równieĪ
¿rmom i instytucjom, które pomogáy
w organizacji przedsiĊwziĊcia.

Ostrzeszów, al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

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

,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 22.00

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

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

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

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

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów

„Zamkowa”, ul. Gorgolewskiego 4 - od 5.06 do 11.06, tel. 732-05-35
„W Rynku” - od 12.06 do 18.06, tel. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

7.06.2017
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TRZY CIĉĩARÓWKI I OSOBÓWKA

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

POLICJA

997

Záodziej roweru zatrzymany

Kto ukradá koápaki?

Policjanci ujĊli sprawcĊ kradzieĪy roweru damskiego. Záodziej przyznaá siĊ do winy, rower odzyskano
i zwrócono wáaĞcicielce.
Mieszkanka Ostrzeszowa zgáosiáa
kradzieĪ w czwartek (1 czerwca). Kobieta poinformowaáa policjantów, Īe
zostawiáa rower przed sklepem, a gdy
wróciáa, juĪ go nie byáo. Jego wartoĞü
oszacowaáa na 850 zá.
Dzielnicowi ustalili, Īe rower zostaá
skradziony przez 54-letniego mieszkaĔca gm. Doruchów. MĊĪczyzna
wykorzystując, Īe jednoĞlad nie byá
zabezpieczony káódką, zabraá go i odjechaá. Záodziej zostaá zatrzymany 2
czerwca. Byá wtedy nietrzeĨwy - ponad 1,5 promila alkoholu, tra¿á wiĊc do
aresztu. Gdy tylko wytrzeĨwiaá, usáyszaá
zarzut kradzieĪy cudzego mienia.
Policja apeluje do mieszkaĔców,
aby nie pozostawiali swoich rowerów
bez zamkniĊcia.

Policjanci z wydziaáu prewencji KPP
w Ostrzeszowie prowadzą czynnoĞci
wyjaĞniające w sprawie kradzieĪy, do
której doszáo w nocy z 22/23 maja na
ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie.
Jak ustalili funkcjonariusze, nieznana dotąd osoba, poruszająca siĊ
samochodem marki Renault Megane
typu kombi, ukradáa cztery koápaki, które
zaáoĪone byáy na koáach, zaparkowanego na osiedlu, volkswagena passata.
ĝwiadkowie oraz osoby mogące
pomóc w ustaleniu sprawcy wykroczenia, proszeni są o kontakt osobisty
w KPP w Ostrzeszowie lub, telefonicznie pod numerem 62 237-42-33.

Papierosy bez akcyzy
3 czerwca policjanci zatrzymali
30-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa, który miaá przy sobie papierosy
bez znaków akcyzy. 30-latek posiadaá
jedenaĞcie paczek takich papierosów.
Grozi mu za to kara grzywny.

133 w zabudowanym
30 maja, po godz. 16.00 w Racáawicach policjanci zatrzymali do kontroli
pirata drogowego. 48-letni mieszkaniec
gminy Kraszewice, kierując mazdą, „pĊdziá” w terenie zabudowanym z prĊdkoĞcią 133km/h. MĊĪczyzna straciá prawo
jazdy; funkcjonariusze skierowali do
sądu wniosek o ukaranie go.

Najprawdopodobniej to, Īe kierowca ciĊĪarówki nie zachowaá
bezpiecznej odlegáoĞci
od poprzedzającego
pojazdu byáo przyczyną zdarzenia drogowego, do którego doszáo
1 czerwca na krajowej
„11” w NiedĨwiedziu.
W wypadku ucierpiaáy
dwie osoby.
Policjanci wstĊpnie
ustalili, Īe sprawcą byá
52-letni mieszkaniec
pow. kolskiego, kierujący samochodem ciĊ-

Popiá, siadá za kierownicĊ
i „wpadá”
O szczĊĞciu, które pozwoliáo uniknąü tragedii, jaką czĊsto powoduje jazda po alkoholu, moĪe mówiü 35-letni
mieszkaniec gm. Grabów. MĊĪczyzna
wsiadá za kóáko traktora, mając w organizmie prawie dwa promile alkoholu.
„Nakryá go” jego kurator...
31 maja, po godz. 20.00 do dyĪurnego policji zadzwoniá kurator dziaáający
przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie, informując, Īe wáaĞnie znajduje
siĊ w Grabowie Pustkowiu u swojego
podopiecznego, który kieruje ciągnikiem, bĊdąc pod wpáywem alkoholu.
35-latek nie doĞü, Īe byá pijany, to
jeszcze nie stosowaá siĊ do zakazu kierowania pojazdami, który wydaá wobec
niego sąd. Sprawca odpowie za dwa
przestĊpstwa - kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeĨwoĞci oraz niestosowanie siĊ do postanowienia sądu.

Īarowym marki Renault Magnum z naczepą.
MĊĪczyzna nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od
poprzedzającej go ciĊĪarowej scanii, którą kierowaá 36-letni
mieszkaniec powiatu gostyĔskiego, i najechaá na jej tyá.
Siáa uderzenia byáa tak duĪa, Īe ciĊĪarówka przemieĞciáa
siĊ i uderzyáa w samochód osobowy marki Peugeot, za
zderzenia z samochodem
ciĊĪarowym marki Man, którym kierowaá 39-letni mieszkaniec Rogaszyc.
W zdarzeniu ucierpiaá
sprawca wypadku (záamania
rąk, zwichniĊty bark i biodro); przewieziono go do
szpitala w OleĞnie.

kierownicą którego siedziaá
80-letni mieszkaniec Katowic. Peugeot z kolei uderzyá
w jadące przed nim ciĊĪarowe volvo, którym kierowaá
29-letni mieszkaniec woj.
zachodniopomorskiego.
W wypadku ucierpiaáy
dwie osoby. Sprawca zdarzenia zostaá przetransportowany Ğmigáowcem do
Ostrowa Wielkopolskiego- mĊĪczyzna doznaá záamaĔ i stáuczeĔ. Z kolei do
szpitala w Ostrzeszowie
z ogólnymi obraĪeniami
przewieziono kierowcĊ
osobówki.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeĨwi, od kierującego renault
magnum pobrano krew do badania.
Policjanci zorganizowali objazdy. Utrudnienia na drodze
trwaáy do wieczora. Z dwóch uszkodzonych ciĊĪarówek
trzeba byáo przeáadowaü towar - trzodĊ chlewną i mleko.

WYPADà Z DROGI I DACHOWAà

fot. Pomoc Drogowa
LECHMOT, tel. 77/418-6040

Mieszkaniec Rogaszyc
uczestnikiem wypadku
w Kluczborku

fot. OSP Kobyla Góra

29 maja na krajowej „11” w Kluczborku doszáo
do zderzenia dwóch samochodów - ciĊĪarowego
mana i opla astry.
Jak ustalili policjanci, 70-letni mieszkaniec Olesna, kierując oplem astrą, nie ustąpiá pierwszeĔstwa na skrzyĪowaniu i doprowadziá do czoáowego

29 maja na odcinku drogi S8, przebiegającym przez nasz powiat, doszáo
do wypadku, w którym ucierpiaá kierowca renault koleosa. Jadące w kierunku
Wrocáawia auto wypadáo z drogi i dachowaáo. Poszkodowany tra¿á do szpitala.

Artur Lubiniecki naczelnikiem wydziaáu kryminalnego
W ĞrodĊ, 31 maja, trzech policjantów z KPP
w Ostrzeszowie otrzymaáo rozkazy nominacyjne
na wyĪsze stanowiska sáuĪbowe.
Komendant KPP z dniem 1 czerwca mianowaá
na stanowisko naczelnika wydziaáu kryminalnego
nadkomisarza Artura Lubinieckiego, jego zastĊpcą zostaáa podkomisarz Bernadeta Maury. Awans
otrzymaá równieĪ komisarz Radosáaw Szmaj, którego
mianowano naczelnikiem wydziaáu ruchu drogowego.
Wymienieni funkcjonariusze przez kilka miesiĊcy
peánili obowiązki na stanowiskach, na które zostali
teraz powoáani. Komendant ostrzeszowskiej policji,
wrĊczając akty mianowania, podkreĞliá, Īe otrzymane awanse są rezultatem ich rzetelnej pracy oraz
duĪego zaangaĪowania podczas codziennej sáuĪby.

ZABAWA W MYJACH
POD CHMURKð
693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU

W sobotö, 10 czerwca br.
OSP Myje organizuje
„Zabawö pod chmurkñ”
Graä bödzie DJ Demien

Twoje pãytki na balkonie
/ tarasie odpadajð ?

W bufecie smaczne przekñski
z grilla

Skontaktuj siõ z Nami

Poczñtek godz. 20.00
(przy sali OSP)

Rozwiðēemy ten problem!

Wstöp wolny
Organizatorzy serdecznie zapraszajñ

STRAĒ
Skutki silnego wiatru
29 maja w Ostrzeszowie na
ul. Kwiatowej straĪacy usunĊli suche
konary; 30 maja w Kobylej Górze na
ul. Orkana silny wiatr zerwaá plandekĊ
zabezpieczającą dach remontowanego budynku mieszkalnego. StraĪacy
zabezpieczyli dach, by nie doszáo do
strat. 30 maja wiatr powaliá drzewa
na drogĊ gminną w Marcinkach oraz
na chodnik na ul. Wojska Polskiego
w Kobylej Górze. Natomiast 31 maja
w Kobylej Górze na ul. Tetmajera pĊká
pieĔ - trzeba byáo wyciąü caáe drzewo. W niedzielĊ w Ostrzeszowie, na
ul. Powst. Wlkp. straĪacy usunĊli zwisające nad drogą konary.

Owady báonkoskrzydáe
29 maja usunĊli gniazdo z altany
ogrodowej - ul. Nowa w Ostrzeszowie;
1 czerwca w Mąkoszycach - z budynku
jednorodzinnego; 2 czerwca „rozprawili
siĊ” z gniazdem w Grabowie Wójtostwie.

PoĪar na Sikorskiego
29 maja straĪacy otrzymali zgáoszenie o poĪarze mieszkania na ul. gen.
Sikorskiego w Ostrzeszowie. Okazaáo
siĊ, Īe spaleniu ulegáy Ğmieci. Jednostka OSP dotaráa na miejsce, by upewniü
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siĊ, Īe poĪar zostaá ugaszony i nie wystĊpuje zagroĪenie.

Paliáa siĊ komora silnika
RównieĪ 29 maja w Gáuszynie na
poboczu drogi zapaliáa siĊ komora silnika bmw. PoĪar zostaá ugaszony przed
przyjazdem straĪaków.

400 m2 nieuĪytków
30 maja w GiĪycach paliáy siĊ zaroĞla
przy drodze na powierzchni ok. 400 m2,
straĪacy ugasili poĪar i zabezpieczyli miejsce.

PoĪar garaĪu
2 czerwca, okoáo godziny 1.00 straĪacy otrzymali zgáoszenie do poĪaru w budynku garaĪowym w Ostrzeszowie przy ul.
WieluĔskiej. Po przybyciu na miejsce ustalono, Īe ogieĔ zostaá zaprószony podczas
spawania. WáaĞciciel zdąĪyá ugasiü poĪar
przed przybyciem straĪaków. Dziaáania
ratowników polegaáy na przewietrzeniu
pomieszczenia i upewnieniu siĊ, Īe nie
ma zagroĪenia ponownego zapáonu.

Lis w ogrodzeniu
4 czerwca na ul. Grabowskiej
w Ostrzeszowie straĪacy uwolnili lisa uwiĊzionego w ogrodzeniu. Lis nie ucierpiaá,
wiĊc zostaá wypuszczony na wolnoĞü.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

7.06.2017
17.11.2010

WyróĪnieni gimnazjaliĞci

red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

27. sesja Rady Miejskiej
Grabowa nad Prosną

Wiodącym tematem 37. sesji
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
(30 maja) byáa oĞwiata. Zarówno nagrodzeni uczniowie gimnazjum, jak
i, bĊdąca przyczynkiem do polemiki
miĊdzy przewodniczącą a burmistrzem, termomodernizacja szkoáy
podstawowej, mieszczą siĊ w zakresie tematyki oĞwiatowej.

OSIĄGNIĉCIA ZOSTAàY
DOCENIONE
Sesja rozpoczĊáa siĊ nagrodzeniem
utalentowanej máodzieĪy gimnazjalnej.
Dla laureatów i ¿nalistów wojewódzkich
konkursów przedmiotowych oraz powiatowych konkursów j. angielskiego i j.
niemieckiego, przygotowano dyplomy,
zaĞ dla ich rodziców - listy gratulacyjne. WĞród wyróĪnionych znaleĨli siĊ
uczniowie: Martyna Sitek - laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i ¿nalista Wojewódzkiego Konkursu
JĊzyka Polskiego, Agnieszka HarĊĪa - laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego, Mateusz Cuper- ¿nalista Wojewódzkiego Konkursu
JĊzyka Angielskiego, Patrycja Tekieli - ¿nalistka Wojewódzkiego Konkursu
JĊzyka Polskiego, Oliwia Brodowicz - II miejsce w Powiatowym Konkursie
JĊzyka Angielskiego i Niemieckiego
„Poliglota”. UroczyĞcie teĪ uhonorowano panią JadwigĊ Ciesielską - przewodniczącą miejscowego koáa
emerytów. Otrzymaáa ona przyznane
przez Regionalny OĞrodek Polityki
Spoáecznej w Poznaniu wyróĪnienie
„Viva! Wielkopolski Senior” (pisaliĞmy
o tym przed dwoma tygodniami). WĞród
gratulujących p. Ciesielskiej byá równieĪ starosta L. Janicki, który wystąpiá
z wnioskiem o przyznanie tego wyróĪnienia. Skoro mowa o nagrodach nie
moĪna pominąü p. Marii Pikulskiej,
która dziĊkowaáa za otrzymane od
Unii Wielkopolan wyróĪnienie „Wawrzyn Pracy Organicznej”. Otrzymaáa
je na wniosek burmistrza Z. Cegáy za
dziesiątki spektakli i programów artystycznych, które w ostatnich latach
przygotowaáa gáównie na Stacji Bukownica, ale nie tylko tam.

SIEDMIORO PYTAJĄCYCH
AĪ siedmioro radnych zgáosiáo interpelacje pod adresem burmistrza.
Rozpocząá radny K. KaĨmierczak,
pytając, jakie koszty poniesie gmina na
dopáaty do subwencji oĞwiatowej dla
szkóá prowadzonych przez MiG Grabów.
To pytanie, przynajmniej dwukrotnie,
powtórzone zostaáo przez innych radnych. CóĪ z tego, skoro nie poznaliĞmy
na nie odpowiedzi, bowiem dopiero
we wrzeĞniu, jak zapewniaá burmistrz,
bĊdzie moĪna policzyü, ile wyniesie
subwencja i jakie Ğrodki bĊdzie musiaá
ponieĞü budĪet gminy.
Radny KaĨmierczak pytaá teĪ o inwestycje, jakie zamierza przeprowadziü
spóáka oĞwietleniowa, do której budĪetu
Rada dorzuciáa sto tysiĊcy záotych. ZauwaĪyá, Īe w Bobrownikach i KuĨnicy
Bobrowskiej wiele lamp ma 30-40 lat
i mogáoby zostaü zmodernizowanych.

- Jest mi niezwykle przykro kontynuowaá radny - Īe pan starosta, który zaszczyciá nas swoją
obecnoĞcią, nie miaá wystarczająco
duĪo czasu i „ucieká”. Prosiáem,
Īeby zostaá choü na interpelacje,
bo chciaáem zadaü kilka pytaĔ.
O ile sobie dobrze przypominam,
starosta ostatni raz byá u nas na
sesji piĊü lat temu.
J. Skutecka pytaáa, co z nadwyĪką budĪetową, skoro w swym
sprawozdaniu burmistrz wspominaá
o koniecznoĞci zaciągniĊcia kredytu. Pytaáa teĪ, kiedy bĊdą uzupeánione pozimowe ubytki na drogach.
Apelowaáa takĪe w sprawie przebudowy drogi 450, na której dochodzi do wielu kolizji i wypadków
Ğmiertelnych. W imieniu mieszkaĔców Smolnik radna domagaáa
siĊ ĞcieĪki pieszo-rowerowej przy tej
drodze, prosiáa teĪ o wysáanie pisma do
WZDW o usuniĊcie drzew na odcinku:
Smolniki - Siekierzyn - KuĨnica.
W odpowiedzi usáyszeliĞmy, Īe Zarząd Dróg Wojewódzkich prĊdzej zgodzi
siĊ na wyciĊcie drzew, niĪ poprowadzi
tam ĞcieĪkĊ pieszo-rowerową.
W kwestii ¿nansowania szkóá o odpowiedĨ, tyle Īe na piĞmie, prosiá przewodniczący komisji oĞwiaty J. Cegieáka.
- Czy poczyniá pan kroki, aby przy
okazji remontu drogi 449 na odcinku
od GiĪyc do Palat powstaá ciąg pieszo-rowerowy? - pytaáa burmistrza I.
Jurga. - Za chwilĊ bĊdzie juĪ po fakcie,
za póĨno.
Radna B. Klada poruszyáa temat
niebezpiecznego wyjazdu z ul. Sáowackiego na ul. Szkolną, proponując, dla
bezpieczeĔstwa, czĊĞciowy zakaz parkowania, co poprawiáoby widocznoĞü.
Byáo w tym miejscu lustro, zauwaĪyáa
radna, ale gdzieĞ „zniknĊáo”.

POLEMIKA NA SZCZYTACH
WàADZY MIEJSKIEJ
Do tematu oĞwiaty powróciáa przewodnicząca G. PorĊba.
- Docierają do mnie informacje,
jakoby Rada byáa przeciwna termomodernizacji szkoáy podstawowej. ChcĊ
powiedzieü, Īe Rada jest za realizacją
zadania ujĊtego w tegorocznych planach pod nazwą: Termomodernizacja
szkoáy podstawowej i przebudowa
dachu gimnazjum w Grabowie nad
Prosną. Warunkiem realizacji zadania
jest uzyskanie do¿nansowania z innych Ĩródeá pozabudĪetowych miasta
i gminy, do wysokoĞci nawet 85%. Ma
to byü do¿nansowanie, a nie kredyt,
który musi byü spáacony.
Przewodnicząca poinformowaáa, Īe
w kwietniu na zebraniu komisji padáa
propozycja, aby zrezygnowaü z przebudowy dachu i realizowaü termomodernizacjĊ z wáasnych Ğrodków, z udziaáem
kredytu, na co radni nie wyrazili zgody.
Rada stoi na stanowisku, Īe nie naleĪy
tego zadania rozdzielaü, aby nie osáabiü
moĪliwoĞci do¿nansowania.
Krótko mówiąc, radni w zasadzie
nie są przeciwni, ale ambitne wymagania, jakie stawiają w praktyce, mogą
okazaü siĊ nie do zrealizowania.
Do wypowiedzi przewodniczącej
odniósá siĊ burmistrz.
- StaraliĞmy siĊ o Ğrodki zewnĊtrzne, dowiadywaliĞmy siĊ, gdzie tylko byáo
moĪliwe i nie znamy takich programów
jak pani przewodnicząca, z których
moĪna by otrzymaü 85% do¿nansowania. Byáa moĪliwoĞü do¿nansowania
w wysokoĞci 40% - naleĪaáo wejĞü w ten
temat, lecz na którejĞ komisji z niego
zrezygnowano.
- To, co mówiáam, jest zapisane
w uchwale budĪetowej - ripostowaáa
G. PorĊba. - A zadaniem burmistrza
jest poszukiwanie Ğrodków zewnĊtrznych, wiĊc proszĊ nie przerzucaü tego
zadania na RadĊ.
- MoĪe my wszystkiego nie wiemy
i byábym bardzo wdziĊczny, gdyby ktoĞ

pomógá nam znaleĨü taką moĪliwoĞü
do¿nansowania - zakoĔczyá Z. Cegáa.

O inwestycjach oĞwietleniowych
poinformowaáa radnych sekretarz Barbara Wyrwas.

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Jeszcze bĊdzie bezpieczniej
Mikstaccy radni zapalili zielone
Ğwiatáo w sprawie rozbudowy remizy straĪackiej w Kaliszkowicach
Kaliskich, wprowadzając do tegorocznego budĪetu gminny 150.000 zá
na ten cel. Gmina doáoĪy siĊ takĪe
do remontów dróg powiatowych
oraz utrzymania bazy lotniczego
pogotowia ratunkowego w Ostrowie Wielkopolskim. MieszkaĔców
ucieszy teĪ wiadomoĞü,
Īe do Mikstatu wraca posterunek policji.
Sprawy bezpieczeĔstwa zdominowaáy tematykĊ
XXVI sesji Rady Miejskiej
w Mikstacie, która odbyáa
siĊ 29 maja br. w Miejsko-Gminnym OĞrodku Kultury.
Najpierw burmistrz Henryk
ZieliĔski podzieliá siĊ z radnymi dobrą informacją, Īe
zapadáa decyzja o przywróceniu posterunku policji
w Mikstacie. NastĊpnie radni podjĊli
kilka uchwaá, które takĪe powinny sáuĪyü
poprawie bezpieczeĔstwa w mieĞcie
i gminie.
OSP Kaliszkowice Kaliskie naleĪy
do krajowego systemu ratownictwa
i rozbudowa remizy jest konieczna,
Īeby jednostka mogáa siĊ rozwijaü i pozyskiwaü nowy sprzĊt. Dlatego wszyscy
radni poparli wniosek o zwiĊkszenie

w tegorocznym budĪecie gminy wydatków na bezpieczeĔstwo publiczne
i ochronĊ przeciwpoĪarową o kwotĊ
165.850 zá - z czego 150.000 zá przeznaczono na rozbudowĊ remizy OSP
w Kaliszkowicach Kaliskich.
BezpieczeĔstwo to takĪe lepsze
nawierzchnie jezdni, zarówno na dro-

ZUP MEBLEX

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

gach gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. PodjĊte podczas majowej
sesji dwie uchwaáy pozwolą wyremontowaü najniebezpieczniejsze odcinki dróg
powiatowych w Kaliszkowicach Oáobockich, Komorowie, Kotáowie i Mikstacie - inwestycje bĊdzie prowadziá powiat
ostrzeszowski, natomiast samorząd

mikstacki doáoĪy na ten cel z wáasnej
kasy 82 tys. zá.
Jeszcze jedna uchwaáa podjĊta
podczas sesji dotyczyáa bezpieczeĔstwa: gmina Mikstat przekaĪe 10.635 zá
na utrzymanie bazy ĝmigáowcowej
SáuĪby Ratownictwa Medycznego na
lotnisku w Michaákowie pod Ostrowem.
Z tej bazy Ğmigáowiec z ratownikami
moĪe w krótkim czasie dotrzeü w kaĪde
miejsce na obszarze caáej poáudniowej Wielkopolski.
W sumie na ostatniej sesji podjĊtych zostaáo 9 uchwaá - pozostaáe
dotyczyáy m.in.: zmiany „Gminnego
Programu Pro¿laktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziaáania Narkomani na rok 2017”; poboru
podatku od nieruchomoĞci, rolnego
i leĞnego w drodze inkasa oraz okreĞlenia inkasentów i wysokoĞci wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta
i gminy Mikstat; zaciągniĊcia poĪyczki dáugoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rekultywacjĊ gminnego skáadowiska odpadów
w Mikstacie-Pustkowiu (caáe zadanie
500.000 zá: 120.000 do realizacji w tym
roku i 380.000 w 2018); zmiany budĪetu
miasta i gminy Mikstat na 2017 rok
oraz „Wieloletniej prognozy ¿nansowej
na lata 2017-2027”. Do budĪetu m.in.
zostaáa wpisana kwota 220.000 zá na
remont i adaptacjĊ budynku, w którym
powstanie Klub Seniora+ (samorząd

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

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

Podczas sesji Rada przyjĊáa cztery uchwaáy. Nie wywoáaáy one Īadnej
dyskusji i zostaáy przyjĊte jednogáoĞnie.
K. Juszczak
mikstacki pozyskaá na ten projekt dotacjĊ w wysokoĞci blisko 150.000 zá
w ramach konkursu rządowego).
Radni przyjĊli równieĪ sprawozdanie z dziaáalnoĞci M-GOPS za 2016 r.
oraz przedáoĪenie oceny zasobów pomocy spoáecznej za rok 2016 dla gminy
Mikstat w oparciu o analizĊ lokalnej
sytuacji spoáecznej i demogra¿cznej.
W ramach wolnych gáosów i wniosków radni: Paweá Nowak, Zbigniew
Walczak, Damian Strzelczak, Piotr
Sznajder, Gabriela Strzelczyk i Damian

Tokarek sygnalizowali potrzebĊ wykoszenia poboczy dróg w gminie, wycinki
drzew na poboczach oraz bezpiecznego oznakowania dróg i wyremontowania
chodników. Odpowiadając, burmistrz
wyjaĞniá, Īe po tegorocznych Īniwach
planowana jest wycinka 30 topoli na
przedáuĪeniu ulicy Odolanowskiej, czyli
na obszarze soáectwa Mikstat-Pustkowie, oraz kilku drzew w Kaliszkowicach
Kaliskich.
- Wszystkie zgáaszane do urzĊdu
miejsca, gdzie drzewa rosną blisko
drogi, poddawane są analizie. Ale
przypominam, Īe obowiązkiem kierowcy jest zachowanie ostroĪnoĞci
i dostosowanie prĊdkoĞci jazdy do
warunków panujących na drodze. To
nie drzewa powodują wypadki - dodaá
H. ZieliĔski. - JeĞli chodzi o chodnik na
ulicy Grabowskiej, to po wizji lokalnej
postanowiáem, Īe nie da siĊ wykonaü
naprawy „wáasnymi siáami” i muszą siĊ
tym zająü drogowcy. Spotkaáem siĊ
teĪ w Mikstacie z kierownikiem Rejonowego Zarządu Dróg Wojewódzkich
z Ostrowa Wielkopolskiego, z którym
rozmawialiĞmy o zmianie organizacji
ruchu oraz oznakowaniu skrzyĪowania
ulic Chopina i Odolanowskiej. SáuĪby
RZD mają usunąü wszelkie usterki,
w tym krzywe barierki i Ĩle ustawione
lustra drogowe w Mikstacie.
PK

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

62 730-12-00

Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

TOTALNA
WYPRZEDAĩ
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STAWIAMY NA CZYTANIE!

Uczniowie Szkoáy Podstawowej w Siedlikowie przyáączyli siĊ do ogólnopolskiej
akcji masowego czytania „Jak nie czytam,
jak czytam”. MáodzieĪ z caáej Polski zebraáa
siĊ w tym samym czasie w szkoáach lub
poza nimi, aby wspólnie czytaü swoje ulubione ksiąĪki. Przy organizacyjnej pomocy
bibliotek stworzyli niespotykaną dotąd
ogólnopolską akcjĊ, ustanawiając rekord
czytania w jednym momencie.
Akcja zostaáa zorganizowana przez
Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy
Szkóá Polskich oraz redakcjĊ miesiĊcznika
„Biblioteka w Szkole”.
Gáównymi jej celami jest zwrócenie
uwagi na systematyczny spadek czytelnictwa wĞród dorosáych Polaków (powyĪej
15. roku Īycia), i wykorzystanie masowej
akcji do pokazania wiĊkszej aktywnoĞci
czytelniczej dzieci i máodzieĪy, promocja
czytania i ksiąĪek wĞród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci
i máodzieĪy aktywnych czytelniczo.

ZebraliĞmy siĊ na boisku szkolnym
i, jak to jest w zaáoĪeniach akcji, przez
dziesiĊü minut dzieci czytaáy ksiąĪki, (kaĪdy przyniósá z domu tĊ, którą lubi, którą
chĊtnie podzieliáby siĊ z innymi).
Wedáug danych, w 2015 roku 63%
Polaków nie przeczytaáo ani jednej ksiąĪki. Chcemy pokazaü, Īe czytamy, Īe nie
bĊdziemy „wspieraü” tej niechlubnej statystyki.
DokumentacjĊ fotograficzną wydarzenia, pokazującą frekwencjĊ, oraz
sprawozdanie z przeprowadzenia akcji
szkoáy przesyáają do gáównego organizatora. WĞród placówek, które biorą udziaá
w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, zostaną rozlosowane nagrody ksiąĪkowe
i rzeczowe oraz bezpáatne prenumeraty
czasopism „Biblioteka w Szkole”, „ĝwietlica
w Szkole”, „Wszystko dla Szkoáy”.
Dominika Kuta

OKNA DIALOGOWE

Czy aby na pewno speániają swoją funkcjĊ?
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SONDA

Anna áupicka
cukiernik

Istnieje coğ takiego jak specjalne
gabloty sâuīĆce wymianie ksiĆīek.
Niestety sama jeszcze nigdy z takich
gablot nie korzystaâam. Uwaīam, īe
ksiĆīki, które nie sĆ nam potrzebne,
których nie bċdziemy juī czytaý,
powinniğmy przekazywaý dalej. Nieistotne, czy bċdziemy je wkâadaý do
specjalnych gablot, czy teī oddawaý
do bibliotek, a moīe po prostu rozdawaý wğród naszych znajomych.
Po prostu powinniğmy ksiĆīkami siċ
dzieliý. Ja w sumie bardziej skâaniaâabym siċ do wkâadania takich ksiĆīek
do gablot, wtedy bċdĆ one dostċpne
dla wszystkich.
Nie mam ulubionej ksiĆīki. Wâağciwie to nie mam czasu na ksiĆīki
i czytanie nie sprawia mi zbytniej
przyjemnoğci. Jeğli jednak jakağ mnie
zainteresuje, to wolċ jĆ kupiý niī wypoīyczyý.
Skâaniam siċ bardziej ku ksiĆīkom papierowym niī elektronicznym.
Wedâug mnie âatwiej jest takĆ ksiĆīkċ
wziĆý i w kaīdym momencie do niej
siċgnĆý, niī czytaý, korzystajĆc z telefonu, tabletu czy teī komputera.

W maju minĊáy dwa lata od
powstania „okien dialogowych”
w Ostrzeszowie. Okna te sáuĪyü mają
propagowaniu idei „bookcrossingu”,
czyli oddawaniu za darmo ksiąĪek,
które juĪ przeczytaliĞmy, a z których
bĊdą mogli skorzystaü inni. W związku
z MiĊdzynarodowym Dniem Uwalniania KsiąĪek, postanowiliĞmy sprawdziü, jak dziĞ, po dwóch latach mają
siĊ ostrzeszowskie okna dialogowe.
W Ostrzeszowie jest aĪ osiem takich
„okien” - punktów wymiany ksiąĪek. Okno
rozmaitoĞci usytuowane jest na Rynku,
okno dla zakochanych - nieopodal ksiĊgarni i kwiaciarni, okno kryminaáu blisko
posterunku policji, kultury - przy kinoteatrze, okno historii niedaleko baszty,

Ğwiatowy Dzieĕ Uwalniania KsiĆīek

Rafaâ Krċblewski

z synkami - Hubertem i Piotrem
urzċdnik paĕstwowy
Sporadycznie zdarza mi siċ czytaý
ksiĆīki. Czytam je chċtnie, ale niestety
brakuje mi na to czasu. Szczególnie
przy maâych dzieciach jest po prostu
trudno znaleĩý czas.
Nie korzystaâem nigdy z gablot
do wymiany ksiĆīek. Ostrzeszów jest
jedynym miastem, w którym takie gabloty zauwaīyâem, chyba nie ma ich
w innych miejscowoğciach. Uwaīam,
īe sĆ one bardzo dobrym pomysâem.
Umieszczanie w nich ksiĆīek jest
wedâug mnie lepszym pomysâem niī
oddawanie do biblioteki albo przetrzymywanie w domu. Ja bardzo chċtnie
podzieliâbym siċ kaīdĆ ksiĆīkĆ, poniewaī to jest coğ, czym warto siċ dzieliý.
Nie posiadam īadnej ksiĆīki na tyle
bliskiej mojemu sercu, īe nie chciaâbym
siċ z niĆ rozstaý. Poīyczam ksiĆīki
znajomym, jednak z oddawaniem ich
jest róīnie. Najczċğciej jednak, gdy
siċ o nie upomnċ, to do mnie wracajĆ.
Zdecydowanie jestem zwolennikiem wypoīyczania ksiĆīek, a nie ich
kupowania. W domu nie mam zbyt
wielu egzemplarzy, poza ksiĆīkami,
które sâuīĆ do nauki.
Wolċ ksiĆīki papierowe. Wszystko
jest w nich lepsze. Po pierwsze po
prostu siċ tċ ksiĆīkċ czuje, moīna
przewracaý strony. Po drugie, ksiĆīka papierowa ma duszċ, w ksiĆīkach
w formacie elektronicznym to po prostu
znika. Nie czujċ chċci, by korzystaý
z e-booków czy audiobooków.

Krzysztof Piec
i Sabina Wojcieszak
pracuje przy produkcji palet
pracuje w sâuībie zdrowia

KsiĆīki czytamy sporadycznie. Najbardziej lubimy ksiĆīki przygodowe
i powieğci.
Bardzo fajnie, īe istniejĆ miejsca,
w których moīna zostawiý dla innych
przeczytanĆ ksiĆīkċ. Chociaīby gabloty zlokalizowane blisko Rynku czy
teī przy policji w Ostrzeszowie. Takie
rzeczy sĆ bardzo przydatne, poniewaī
zamiast niepotrzebne ksiĆīki wyrzucaý,
ludzie majĆ miejsce, w którym mogĆ je
zostawiý, by posâuīyây innym.
Na tĆ chwilċ nie posiadamy ksiĆīek, którymi nie chcielibyğmy siċ dzieliý
z innymi, chociaī moīe w przyszâoğci
siċ taka znajdzie. Na przykâad bċdzie
zawieraâa wyjĆtkowĆ dedykacjċ czy
teī autograf autora.
Kiedyğ korzystaliğmy z bibliotek,
szczególnie gdy chodziliğmy do szkoây,
jednak w tej chwili bardzo rzadko siċ
to zdarza. Lubimy za to poīyczaý nasze ksiĆīki znajomym, którzy zawsze
je oddajĆ. Jest nam bez róīnicy, czy
ksiĆīkċ kupimy, czy teī wypoīyczymy.
Jeīeli zainteresuje nas jakiğ tytuâ, to
sprawdzamy, czy gdzieğ moīna go
wypoīyczyý, czy jednak trzeba kupiý.
W domu posiadamy okoâo 30 ksiĆīek. Oczywiğcie najlepsze sĆ ksiĆīki
papierowe, poniewaī nie ma nic lepszego niī zapach ksiĆīki. Elektroniczne
ksiĆīki tego nie majĆ.

Īaklin Wardċga
uczennica I LO

Wâağnie dzisiaj byâam w bibliotece.
Uwielbiam czytaý wszystkie rodzaje
ksiĆīek. Nie mam swojego ulubionego
autora. Czytam wszystko, by móc mieý
opinie na róīne tematy.
Oddawanie ksiĆīek do gablot jest
bardzo poīyteczne. Niektórzy ludzie
nie za bardzo wiedzĆ, jakĆ ksiĆīkċ
chcieliby kupiý, a inni nie majĆ czasu, by wstĆpiý do biblioteki i znaleĩý
coğ ciekawego. Okna do oddawania
ksiĆīek pozwalajĆ takim osobom „na
szybko” znaleĩý jakĆğ ciekawĆ ksiĆīkċ. Kiedyğ zdarzyâo mi siċ z takich
gablot korzystaý.
Uwaīam, īe najlepiej oddawaý
ksiĆīki do gablot, a ludzie powinni
czċğciej do nich zaglĆdaý.
Swoje ksiĆīki poīyczam znajomym, niestety, nie wszyscy oddajĆ.
Wolċ ksiĆīki papierowe, szczególnie dlatego, īe mimo iī jest XXI wiek,
to nie jestem zbytnio zaprzyjaĩniona
z technologiĆ. Myğlċ, īe wchodzĆc do
biblioteki czy teī po prostu czytajĆc
ksiĆīki, moīna poczuý specyÀczny
zapach papieru i druku. Ja ten zapach
po prostu uwielbiam. Z ksiĆīkĆ moīna
wyjğý na spacer, wtopiý siċ w przyrodċ
i poczuý klimat. No i waīnĆ sprawĆ
jest to, īe czytajĆc ksiĆīki papierowe,
dbamy o wzrok.
Mam ponad 100 ksiĆīek. Jest to
zbieranina ksiĆīek jeszcze po moich
dziadkach.
Nie ma ksiĆīki, której bym nie
oddaâa, szczególnie gdy uwaīam, īe
ksiĆīka jest godna polecenia, to chcċ
siċ niĆ dzieliý.

okno dla najmáodszych w sąsiedztwie
Bajkolandu i szkóá podstawowych, okno
podróĪnika zaraz przy przystanku PKS
oraz okno „FiliĪanka” na ul. Sportowej.
Zasada funkcjonowania okien jest
prosta - przynosisz swoje, niepotrzebne
juĪ ksiąĪki i, ewentualnie, zabierasz te,
które zostawiá ktoĞ inny, a które akurat ciĊ interesują. Niestety, zasada ta
chyba nie do koĔca jest przestrzegana.
Regaáy Ğwiecą pustkami… No, moĪe
nie do koĔca pustkami, bo moĪna znaleĨü tam kilka woluminów, w wiĊkszoĞci
starych i poniszczonych, niekoniecznie
mających wiele wspólnego z tematem
danego okna.
DokoĔczenie na str. 6.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Urszula Lach
emerytka

IstniejĆ specjalne gabloty do wymiany ksiĆīek - kryminalne, romantyczne, dla dzieci, obyczajowe - róīne
rodzaje. Nigdy z nich nie korzystaâam,
tak samo jak z biblioteki, choý jestem
do niej zapisana. Jednak nie trzymam
swoich ksiĆīek tylko dla siebie. Naleīċ
do klubu, w którym zostawiam ksiĆīki
dla innych. Gdy oni je przeczytajĆ, to
ksiĆīki wracajĆ do klubu. W domu mam
duīo ksiĆīek i dlatego wypoīyczam je
innym, ksiĆīki po prostu muszĆ īyý.
Nie powinny leīeý i siċ kurzyý.
Mam jednĆ, której nie oddaâabym
nikomu. Jest ona z dedykacjĆ i autografem autorki - pani Kurek z Piaseczna. Pani ta pojawiâa siċ w naszym
klubie emerytów i rencistów. Jest to
bardzo waīna dla mnie pozycja i nigdy bym jej nikomu nie oddaâa. Ma
dla mnie wartoğý przede wszystkim
sentymentalnĆ.
Najbardziej lubiċ czytaý sagi,
szczególnie norweskie.
Wolċ ksiĆīki kupowaý, ze wzglċdu
na to, īe bardzo czċsto do nich parokrotnie wracam.
Uwaīam, īe jeīeli ma siċ duīo
miejsca w domu, to lepsza byâaby
duīa biblioteczka, jednak w maâych
mieszkaniach powinien znajdowaý siċ
chociaī regalik peâen ksiĆīek.
Wiem, īe istniejĆ ksiĆīki w formie
elektronicznej, ale w īadnym wypadku
mnie nie przekonujĆ. KsiĆīkċ muszċ
dotknĆý, poczuý papier i wtedy mogċ
siċ w niĆ wczuý.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO Z TYM SKàADOWISKIEM?

PoĪary, które przed dwoma tygodniami wybucháy na ostrzeszowskim
skáadowisku odpadów, wywoáaáy niepokój wĞród mieszkaĔców miasta.
Z róĪnych stron padają pytania: Co
z tym skáadowiskiem, co tam siĊ dzieje? Odpowiedzi na nie próbowaáem
uzyskaü od Arkadiusza Frączkowskiego - dyrektora ds. inwestycji
i rozwoju w spóáce EKO-Region.
Zacznijmy od ostatnich poĪarów,
które nas zaniepokoiáy. Kto tutaj zawiniá?
- Obiekt jest caákowicie chroniony
i caáy czas ktoĞ tam przebywa. Do poáudnia są to nasi pracownicy, a po poáudniu ¿rma ochroniarska. Jest to jednak
doĞü duĪy teren - okoáo 10 ha, przejĞü
go nie jest tak prosto, a wiadomo, Īe
ktoĞ, kto chce zrobiü coĞ záego, czyha
na dogodną okazjĊ.
PoĪar wybuchá po zbiórce odpadów wielkogabarytowych, jak to
moĪna táumaczyü?
- Takie zbiórki przeprowadzamy
takĪe w innych naszych zakáadach i muszĊ powiedzieü, Īe nie ma sytuacji,
by dochodziáo do poĪaru po zbiórce
wielkogabarytów. Maszyna do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
byáa zamówiona na poniedziaáek. Niestety, zanim zdąĪyáa przyjechaü, wáaĞnie
„na gabarytach” pojawiá siĊ ogieĔ. Jest
duĪe prawdopodobieĔstwo, Īe ktoĞ to
podpaliá, lecz nikt nie zostaá záapany
i nikogo nie widziano. Nie powinno siĊ
to zdarzyü, bo obiekt jest ogrodzony
i chroniony.
To, Īe nikt nie zostaá záapany,
rodzi podejrzenie, Īe to sami pracownicy ¿rmy palą te „gabaryty”.
- Nie widzĊ w tym Īadnej celowoĞci.
Po co byáoby to robiü, wzbudzaü sensacjĊ i nic na tym nie zyskaü? Miejsca na
skáadowisku jest dosyü, bowiem jest ono

przeznaczone do zamkniĊcia. Poza tym, rozdrabniając
odpady wielkogabarytowe,
równieĪ odzyskujemy záom,
bo maszyna do rozdrabniania
tych rzeczy jest wyposaĪona
w separator metali. Záom ten
moĪna sprzedaü, wiĊc podpalanie byáoby bez sensu. Nie
mówiąc o tym, by celowo truü
naszych sąsiadów. Są sposoby zagospodarowania odpadów, nasze skáadowisko jest
dobrze utrzymane, pojawiáa
siĊ zieleĔ - wszystko robione
jest zgodnie z obowiązującymi
standardami.
Wspomniaá juĪ pan
o szkodliwoĞci poĪarów,
o wytwarzaniu siĊ trujących
toksyn, gazów. MieszkaĔcy
pobliskich domów tego siĊ
równieĪ obawiają.
- Wiadomo, Īe podczas poĪaru
mamy do czynienia z niekontrolowaną
emisją, dlatego Īe nie spalamy tego
w okreĞlonych warunkach, z uĪyciem
¿ltrów, tylko wszystko, co siĊ pali, dostaje siĊ do atmosfery. Przy dáugotrwaáym,
powtarzającym siĊ procesie mogáoby to
szkodziü, ale takie incydentalne rzeczy
siĊ zdarzają - te zakáady zawsze są zakáadami nieco podwyĪszonego ryzyka,
bo teĪ nie mam pewnoĞci, co moĪe
byü przywiezione razem z odpadami
wielkogabarytowymi.
Wracając do poĪarów - to nie ta
skala, nie ta czĊstotliwoĞü i powtarzalnoĞü, Īeby mogáa bezpoĞrednio oddziaáywaü na zdrowie ludzkie.
Co robicie, by takie poĪary juĪ
siĊ nie powtórzyáy?
- PodjĊliĞmy decyzjĊ, Īe kiedy odbĊdzie siĊ zbiórka odpadów wielkogabarytowych, rozdrabniacz bĊdzie juĪ tu
na miejscu i na bieĪąco bĊdą one ciĊte,
rozprowadzane na skáadowisku i od razu
teĪ przysypywane. Po to, by do minimum ograniczyü jakąkolwiek moĪliwoĞü
wystąpienia poĪarów. Jest teĪ ustalone
z ¿rmą ochroniarską, Īe w czasie przywoĪenia odpadów wielkogabarytowych
bĊdą wzmoĪone posterunki.
Inna sprawa, która niepokoi
mieszkaĔców, to przyjazdy samochodów przywoĪących na skáadowisko
jakieĞ nieznane, cuchnące odpady.
Samochody, do których nie mają prawa zajrzeü nawet sáuĪby miejskie, po-

zostają poza wszelką kontrolą. Taka
tajemniczoĞü wzbudza podejrzenia.
- Nie jest tu przywoĪone nic, co nie
mogáoby byü wykorzystywane na skáadowisku, Īadne niebezpieczne odpady.
Wszystkie przywozy są zgodne z decyzją, którą posiadamy - jest to kompost
nieodpowiadający wymaganiom, który
moĪe byü tu wykorzystywany do bieĪącej eksploatacji. Jest to taki wilgotny
popióá. ĩeby kogokolwiek tu wpuĞciü,
musi byü zgoda zarządu, wiĊc proszĊ
siĊ nie dziwiü, Īe obsáuga skáadowiska
nie dopuszcza nikogo.
Co mieszkaĔcy miasta mają
z tego skáadowiska?
- JeĪeli chodzi o skáadowisko,
to mieszkaĔcy z niego skorzystaü
nie mogą. JednakĪe mamy tu takĪe
PSZOK, na który moĪna przywoziü
segregowane odpady. Zawsze moĪna teĪ zamówiü dodatkowy kontener,
zamówiü sobie usáugĊ wywozu, podstawienia pojemnika. Jest taka moĪliwoĞü, jeĪeli komuĞ coĞ zalega i chce
siĊ tego pozbyü.
Jaka jest przyszáoĞü ostrzeszowskiego skáadowiska odpadów?
- Wchodząc na teren Ostrzeszowa
i przejmując do eksploatacji to skáadowisko, wiedzieliĞmy, Īe na koĔcu
bĊdziemy je musieli zamknąü i zrekultywowaü. W najbliĪszym czasie zaczniemy do tego przystĊpowaü, uzyskiwaü
wszystkie potrzebne decyzje. BĊdziemy
ksztaátowaü bryáĊ powierzchni, skarpy
i czaszĊ skáadowiska, by ograniczyü
emisjĊ opadów, i bĊdziemy je rekultywowaü.
Czy jest na to wyznaczony jakiĞ termin?
- Trudno mówiü o terminach, bo
jest to proces dáugotrwaáy. Nie chciaábym deklarowaü, czy to bĊdzie ten, czy
nastĊpny rok, ale juĪ przygotowujemy
koncepcjĊ zamkniĊcia i rekultywacji
skáadowiska.
Co dalej, gdy juĪ w tym miejscu
wyroĞnie trawa?
- Zostanie tylko PSZOK, stacja
przeáadunkowa i biuro obsáugi klienta.
Pozostanie monitoring i koszenie trawy.
Mamy w tym wzglĊdzie doĞwiadczenie,
bo kilka skáadowisk zamknĊliĞmy.
A co w zamian?
- Idzie siĊ w kierunku zamykania
skáadowisk. Nie do koĔca zgadzam siĊ
z tymi zaáoĪeniami, bo nie jesteĞmy na
tyle rozwiniĊci, Īeby gospodarka mogáa

USãUGI

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

OGÓLNOBUDOWLANE
malowanie, szpachlowanie,
drobne prace murarskie, itp.

tel. 539 374 918

RTG

Zdjęcia panoramiczne
Ostrzeszów, ul. Leśna 45
tel. 62 732-79-50 lub 601 985 111
środa, piątek 15.00 – 19.00

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

ZAPRASZAMY!

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

Ostrzeszów
tel. kom. 601 554 989

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

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

NOWO OTWARTY
TARTAK
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

tarcica
wiĊĨba
áaty, kontráaty
inne wyroby na
zamówienie

CENY PROMOCYJNE
Wysoka jakoĞü, zawsze
tanie drewno, solidne
wykonanie
tel. 793 690 001; 609 802 668

•
•
•
•
•
•

Sala 70 osób
Altana grillowa
Niepowtarzalny wystrój
Jadão staropolskie
Z dala od miejskiego zgieãku
Catering

siĊ obyü bez skáadowania odpadów.
Spalarni mamy niedostatek i polityka
kraju w zakresie zagospodarowania
odpadów nie do koĔca uwzglĊdnia faktyczne realia i moĪliwoĞci mieszkaĔców.
ĩeby przez to zamykanie skáadowisk nie wyrosáy nam „dzikie”
wysypiska.
- Istnieje taka obawa, dlatego jestem za utrzymywaniem skáadowisk, ale
takich speániających wszystkie normy,
prowadzonych w sposób rozsądny.
Dopiero od 20 lat trwają przemiany
związane z zagospodarowaniem skáadowisk. PamiĊtam czasy, gdy odpady
tra¿aáy prosto na skáadowisko, nie byáy

7.06.2017
17.11.2010

w Īaden sposób przetwarzane. Dzisiaj
mamy instalacje kosztujące 50-100
milionów, które przetwarzają odpady,
mamy kompostownie i fermentacje,
które pozbawiają frakcji bio, wytwarzają
metan, który jest zagospodarowywany
jako energia. Przez te 20 lat zrobiliĞmy
olbrzymi krok do przodu, pozostaje
pytanie - czy nie próbuje siĊ nam narzuciü standardów niemoĪliwych do
zrealizowania, bo nie jesteĞmy w stanie
tak szybko siĊ rozwinąü. Czasem idąc
za szybko, moĪna siĊ potknąü.
DziĊkujĊ za rozmowĊ.
K. Juszczak

OKNA DIALOGOWE

Czy aby na pewno speániają swoją funkcjĊ?
DokoĔczenie ze str. 5.
ĩeby nie byü goáosáowną, postanowiáam odwiedziü kaĪde okno i sprawdziü, czy znajdują siĊ w nich jakieĞ
ciekawe tytuáy*.
W oknie rozmaitoĞci znajduje siĊ
stosunkowo duĪo ksiąĪek, chociaĪ nie

jestem pewna, czy instrukcja obsáugi
do samochodów „Fiat” jest pozycją,
która powinna siĊ tam znaleĨü. W oknie
dla zakochanych ksiąĪek jest niewiele,
a tytuáy teĪ nie do koĔca odpowiadają
tematowi gabloty, znalazáam tam ksiąĪki
o modzie. W oknie kryminaáu ksiąĪki są,
owszem, jednak zupeánie niekryminalne, moĪna tam znaleĨü m.in. romanse
z 1999 r. i „Przegląd Bibliotekarza”.
Okno historii jest po prostu puste, poza
kilkoma broszurkami i dwiema zniszczonymi ksiąĪkami bez okáadek. Tak samo
puste jest okno bajkowe, znajdziemy tu
broszurkĊ „Tanie leki” oraz kilka zniszczonych, niepeánych ksiąĪek. W oknie
fantasy jest doĞü duĪo ksiąĪek, a jedną
z najciekawszych - „David Copper¿eld”
K. Dickensa. W oknie podróĪniczym
są ksiąĪki przygotowujące do matury
i kilka zniszczonych egzemplarzy bez
okáadek. Podobno istnieje jeszcze okno

„FiliĪanka”, jednak albo jest dobrze
ukryte, albo po prostu nie istnieje.
Niestety, w oknach dialogowych
ksiąĪek jest maáo i moĪna pokusiü siĊ
o stwierdzenie, Īe nie speániają one
swojej roli. Pomijając ich zawartoĞü,
okna są bardzo zniszczone. Przykáadem
moĪe byü okno zakochanych, które ktoĞ
pozbawiá drzwiczek.

MoĪe warto byáoby pomyĞleü o kolejnej akcji promującej okna dialogowe
lub przemyĞleü i zmody¿kowaü zasady
ich funkcjonowania.
KP
*Dane na dzieĔ 4.06.2017 r.

SFB Polska Sp. z o.o | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500 Ostrzeszów
SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która
zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego. Do naszego nowego zespoáu poszukujemy:

SPECJALISTA
DS. ZAKUPÓW
Opis stanowiska:
• planowanie, organizacja i kontrola procesu zakupowego zgodnie z
przyjĊtą procedurą zakupową
• negocjacje warunków zakupu z dostawcami
• budowanie i utrzymanie dáugotrwaáych relacji handlowych z dostawcami
• wspóápraca z innymi dziaáami ¿rmy w celu rozwiązywania problemów
z dostawcami (obsáuga reklamacji, kontrola obiegu dokumentów magazynowych)
• monitorowanie i optymalizacja stanów magazynowych
• poszukiwanie nowych dostawców
Wymagania:
• znajomoĞü jĊzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umoĪliwiającym swobodną komunikacjĊ z dostawcami - warunek konieczny
• wyksztaácenie wyĪsze, mile widziane techniczne lub ekonomiczne
bardzo dobra znajomoĞü Ğrodowiska MS Of¿ce
• umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia oraz efektywnego planowania
czasu
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• umiejĊtnoĞü czytania rysunku technicznego
Mile widziane:
• doĞwiadczenie w ¿rmie produkcyjnej w dziale zakupów, logistyki,
kontroli jakoĞci.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole,
wyĞlij swoje CV i list motywacyjny na:
zakupy@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ stanowiska,
na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.
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ĝwiĊto StraĪaków-Ochotników
27 maja straĪacy z ostrzeszowskiej
gminy obchodzili swoje ĞwiĊto - DzieĔ
StraĪaka. Szczególny powód do ĞwiĊtowania mieli druhowie z Siedlikowa
- tutejsza Ochotnicza StraĪ PoĪarna
obchodziáa swoje 90-lecie.

Po mszy Ğw., przy dĨwiĊkach
muzyki Orkiestry DĊtej „Don Bosco”
z Marszaáek, straĪacy i goĞcie udali
siĊ na plac przed Domem StraĪaka
w Siedlikowie.

SFB Polska Sp. z o. o. | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500
Ostrzeszów
SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która
zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego. Do naszego zespoáu poszukujemy:

- Ochotnicze StraĪe PoĪarne są organizacjami dziaáającymi nieprzerwanie
od poáowy XIX wieku. NiezaleĪnie od
zawirowaĔ politycznych, historycznych
oraz ustrojowych to wáaĞnie Ochotnicze StraĪe PoĪarne jako pierwsze
meldowaáy siĊ do pomocy - mówiá druh
Mieczysáaw Mądry, prezes Zarządu Oddziaáu Miejsko-Gminnego, przy okazji
otwarcia uroczystoĞci.
DzieĔ StraĪaka byá doskonaáą
okazją do uhonorowania zasáuĪonych druhów
oraz sympatyków i wszystkich
wspierających
straĪ ochotniczą. NajwyĪsze
odznaczenia
Zarząd Gáówny
przyznaá: druhowi Ryszardowi
Kupijajowi - Záoty
Znak Związku,
druhowi Józefowi
Mądremu - Medal
Semper Vigilant Wiecznie Czuwający, oraz druhom
Marianowi Cemplowi i Edwardowi
Derze Medal im.
Bolesáawa Chomicza.

INĩYNIERA PROCESU

Prezydium Zarządu Oddziaáu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego postanowiáo uhonorowaü takĪe
zasáuĪonych oraz zasáuĪone medalem
„Za Zasáugi dla PoĪarnictwa”. Záote medale otrzymali: dh Szczepan Maury, dh
Piotr Krzemienowski, dh Robert Cempel, dh Kazimierz Parzybót. Srebrnymi
medalami nagrodzono natomiast: dha
Artura Cempla, dha Ireneusza Bernasia, dha Kazimierza Owoca oraz dha
Jacka Jakubowskiego. Brązowe medale otrzymali nie tylko druhowie - Jacek
Ibron i Marian Nowak, ale takĪe panie:
Urszula Janicka, Maria Pawlak, Krystyna Dera, Genowefa Cempel, Mariola
Nowak oraz Barbara Szmaj-Száapik.
Zostaáy takĪe przyznane odznaki Wzorowego StraĪaka, które otrzymali: dh
àukasz Nowak, dh Mateusz Szykuáa
i dh Mateusz Witek.
Prezydium Zarządu Oddziaáu Miejsko-Gminnego postanowiáo takĪe uhonorowaü ochotników, którzy obchodzą
swój jubileusz. Odznaki za wysáugĊ lat
otrzymali: dh Edward Dera - 65 lat, dh
Józef Otwiaska - 50 lat, druhowie Marian Cempel, Ireneusz Otwiaska i Marian Panek - 45 lat, dh Józef Karolewski
- 40 lat, druhowie Jan PiĊtak i Henryk
Pawlak - 35 lat, druhowie Jacek Jakubowski, Piotr Krzemienowski oraz
Tadeusz Otwiaska - 25 lat, druhowie
Kazimierz Parzybót, Robert Cempel,
Mariusz Witek, Szczepan Maury, Ireneusz BernaĞ, Jacek Ibron, Grzegorz
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KuboĞ, Artur Cempel, Kazimierz Owoc,
Maciej KuĨnik, Józef ĝlĊk i Waldemar Rudnik - 20 lat. Za 10 lat sáuĪby
nagrodzono druhów: Przemysáawa
OtwiaskĊ, Sáawomira Dąbrowskiego,
Mirosáawa Páóciennika, Marka Owoca, Marka OtwiaskĊ, Mariana Nowaka
oraz Szymona àacinĊ. Za pomoc przy
zakupie samochodu poĪarniczego doceniono Krzysztofa Grabowskiego,
Marka Baumgarta, Tomasza Maka,
Mariusza Witka, Edwarda Skrzypka,
natomiast za wspóápracĊ z OSP - JustynĊ KrawczyĔską, AnnĊ WiĞniewską-Polus, BarbarĊ Szmaj-Száapik oraz
UrszulĊ StudziĔską. Nagrodzono takĪe
dzieci, które reprezentowaáy jednostkĊ
OSP Siedlików na zawodach ratownictwa medycznego.
Po uhonorowaniu wszystkich zasáuĪonych oraz docenieniu trudnej
sáuĪby straĪaków nadszedá czas na
zapoznanie siĊ z historią OSP Siedlików i poĞwiĊcenie lekkiego samochodu
poĪarniczego, a takĪe am¿teatru, który
powstaá w ramach projektu „Skarby
Siedlikowa”.
Po uroczystoĞciach przyszáa
pora na skáadanie ĪyczeĔ i dalsze
ĞwiĊtowanie. TakĪe redakcja Czasu
Ostrzeszowskiego wszystkim straĪakom-ochotnikom Īyczy bezpiecznej
sáuĪby, która choü nie zawsze jest prosta, zawsze byáa powodem do dumy
- jak i jest dzisiaj.
Paulina Trzeciak

Ostrzeszowscy straĪacy w hoádzie zmaráym druhom

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

30 maja, o godzinie 15.00 przed Komendą Powiatową
StraĪy PoĪarnej w Ostrzeszowie straĪacy minutą ciszy
oraz sygnaáami dĨwiĊkowymi i Ğwietlnymi uczcili pamiĊü

HURTOWNIA OGRODZEę

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

Zapewniamy TRANSPORT I MONTAį

polegáych 25 maja br. dwóch straĪaków z Biaáegostoku.
Biaáostoccy straĪacy zginĊli podczas akcji gaszenia palącej
siĊ dwukondygnacyjnej hali w Biaáymstoku.

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

 Krzewy
 Drzewka

 Byliny
 Kwiaty

ZAPRASZAMY

7.06.2017
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ĝmieci
przed wiaduktem

Prace w para¿i Mąkoszyce

TuĪ przed wiaduktem na
ul. Mostowej moĪna natknąü
siĊ na taką oto „wystawkĊ”
Ğmieci. Nie spadáy one z nieba ani nie zostaáy wyrzucone
z okien przejeĪdĪających górą
pociągów, najzwyczajniej jakiĞ Àejtuch przywleká je tutaj
i zostawiá. PrĊdzej czy póĨniej
sáuĪby sprzątające ulice z tym
problemem siĊ uporają, ale
osobnika wyrzucającego pod
most swoje Ğmieci, nikt juĪ nie
nauczy kultury.

Miejsce dla inwalidy blisko koĞcioáa
Przed koĞcioáem farnym, wzdáuĪ caáej ul. Mickiewicza,
jest kilka miejsc parkingowych. Niestety, Īadne z nich nie
jest zarezerwowane dla pojazdów, którymi poruszają siĊ
inwalidzi i osoby niepeánosprawne. To wáaĞnie jedna z tych
osób zwróciáa siĊ do nas z proĞbą o pomoc - byĞmy zaapelowali o wyznaczenie chociaĪby jednego miejsca dla inwalidy, argumentując, Īe ludzie starsi i niepeánosprawni czĊsto
przyjeĪdĪają na mszĊ do koĞcioáa. Owszem, miejsca dla
inwalidy są zarezerwowane na parkingach - na pl. Kazimierza
Wielkiego czy na pl. A. Wodniakowskiego, lecz pamiĊtajmy, Īe
dla osoby niepeánosprawnej przejĞcie stu czy dwustu metrów
jest juĪ problemem. OczywiĞcie, jedno miejsce dla inwalidy
blisko koĞcioáa sprawy nie zaáatwi, ale bĊdzie oznaczaü, Īe
nie są oni kierowcami drugiej kategorii, dla których wyznacza
siĊ miejsca tylko na bocznych parkingach.

Niebezpieczny
wyjazd
z Warszawskiej
- ProszĊ zajrzeü na ul. Warszawską, jak niebezpiecznie siĊ stamtąd
wyjeĪdĪa na ul. Grabowską. RozroĞniĊty bez i trzy wielkie lipy skutecznie
ograniczają widocznoĞü - mówi jeden
z mieszkaĔców Warszawskiej w Ostrzeszowie.
Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna ma
racjĊ. W tym miejscu trzeba bardzo
umiejĊtnie wáączaü siĊ do ruchu, auta
jadące z górki od strony Grabowa są
naprawdĊ sáabo widoczne. ZauwaĪyliĞmy równieĪ, Īe w ostatnim czasie
ktoĞ próbowaá poprawiü widocznoĞü
i usunąá liczne odrosty lip oraz wykosiá
trawĊ na poboczu. Drogowcy, czy znalazáa siĊ osoba, która wziĊáa sprawy
w swoje rĊce?
Naszym zdaniem trzeba jednak rozwaĪyü wycinkĊ tych drzew, bo przecieĪ
bezpieczeĔstwo jest najwaĪniejsze.

Przy koĞciele
w Mąkoszycach prowadzone są prace
brukarskie, natomiast
w Ğwiątyni w Marcinkach odbywa siĊ
remont dzwonnicy i wymiana gontów. Cegieáki
na remont marcinkowskiego koĞcioáa moĪna
nabyü w koĞciele i w
tamtejszym sklepie spoĪywczym.

Modernizacja gazociągu

W Szklarce Przyg. trwają prace przy modernizacji gazociągu. Obecnie
gazownicy znajdują siĊ w rejonie tzw. Pustkowia.
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DOROąLI DZIECIOM
W minioną niedzielĊ mieszkaĔcy Bobrownik (i nie tylko)
mieli okazjĊ uczestniczyü w wyjątkowym festynie rodzinnym,
zorganizowanym przez RadĊ Rodziców Szkoáy Podstawowej

W Bobrownikach

W Ostrzeszowie

4 czerwca parkiem im. Jana Pawáa
II w Ostrzeszowie zawáadnĊáy dzieci. To

Zabawa trwaáa takĪe podczas prezentacji
przedstawieĔ teatralnych.

W trakcie festynu nastąpiáo wrĊczenie nagród w konkursie „Zdrowa Adrenalina”. Laureatami konkursu zostali:
kl. I-III: 1. Paulina WoĨniak (SP
NiedĨwiedĨ), 2. Weronika Matysiak (SP
Rogaszyce), 3. Mateusz Leszkiewicz
(SP nr 3), wyróĪnienia: Kinga Kulig (SP
Rojów) i AntoĞ IwaĔski (SP Siedlików).
kl. IV-VI: 1. Oskar Marek (SP nr 1),
2. Michalina Maciejewska (SP nr 1),
3. Oliwier Káos (SP nr 2), wyróĪnienia:
Julia Bednarek (SP nr 2), Nikola Lizak
(SP Rogaszyce).
RównorzĊdnymi I miejscami uhonorowano gimnazjalistki z Gim. nr 1:
WiktoriĊ Nowak i ZuzannĊ Dominik.
ChociaĪ raz po raz aura straszyáa
kroplami deszczu, to niedzielne popoáudnie na ostrzeszowskich báoniach byáo
udane.
K.J.

W Kraszewicach

W minioną niedzielĊ na stadionie
w Kraszewicach dzieci obchodziáy
tutaj, podczas zorganizowanego przez
OCK festynu, ĞwiĊtowano DzieĔ Dziecka. Prezentowane na miniscenie taĔce
i piosenki przeplataáy siĊ z caáą gamą
atrakcji, z których bohaterowie dnia mogli
korzystaü do woli, a przy tym za darmo.
Prócz obecnych na kaĪdym festynie dmuchanych zamków i skoków na batucie,
zaproponowano parĊ nowych zabaw,
jak choüby, asekurowane przez harcerzy,
chodzenie po linie. Na scenie swój talent
wokalny prezentowaáy dzieci z tutejszych
przedszkoli i mali artyĞci z „Mini-Joy”, zaĞ
klasĊ taneczną potwierdziáy tancerki z formacji „Fun Dance”, dziaáającej przy OCK.
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Na Rynku
1 czerwca, równo o godzinie 10.00
na ostrzeszowskim Rynku, przy wesoáej muzyce oraz przygotowanych
atrakcjach, policjanci, straĪacy oraz
ratownicy medyczni poáączyli siáy i w
ramach miĊdzynarodowego Dnia Dziecka przygotowali miáą niespodziankĊ dla
dzieci maáych i duĪych.
Dla najmniejszych przygotowany
byá dmuchany zamek, dla starszych
- domek z páonącymi ognikami, przy
którym osobiĞcie mogáy zmierzyü siĊ
z trudnoĞcią gaszenia poĪaru, z kolei

swoje wyjątkowe ĞwiĊto.
Zabawa rozpoczĊáa siĊ juĪ w sobotĊ turniejem piákarskim
na Orliku, gdzie rywalizowali ze sobą najmáodsi
piákarze.
W niedzielĊ od godziny 15.00 na dzieci
czekaáo wiele nieodpáat-

nych atrakcji.
W niezwykle
bogatym programie imprezy
nie zabrakáo propozycji zarówno
dla máodszych,
jak i starszych,
a wĞród nich
ogromne zjeĪdĪalnie, Ğcianki
wspinaczkowe,
kule wodne,
magiczny tunel,
miotáa kredka,
dmuchane zamki i place zabaw.
W programie
znalazáy siĊ równieĪ magiczne
balony, zawody
strzeleckie, pokazy chemiczne,
konkurs piosenki dla
dzieci i wiele innych
atrakcji. Wszyscy
uczestnicy festynu
mogli wziąü udziaá
w loterii fantowej oraz poczĊstowaü
siĊ smakoáykami, a dla dzieci przygotowano darmowe napoje, kieábaski

w Bobrownikach oraz lokalną spoáecznoĞü.
Pomimo kapryĞnej pogody nie brakowaáo tych,
którzy przyszli, by Ğwietnie siĊ bawiü.
ImprezĊ otworzyáo przedstawienie
przygotowane przez milusiĔskich z okazji Dnia Mamy i Taty. Po wyjątkowym
wystĊpie, áączącym elementy Ğpiewu,
taĔca i recytacji, przyszedá czas na
kolejne atrakcje, których tego dnia nie
brakowaáo - kaĪdy mógá znaleĨü coĞ
dla siebie.
Gdy najmáodsi korzystali z dmuchanych zamków lub bawili siĊ z klaunami,
starsi strzelali z wiatrówki. Odbywaáy
siĊ takĪe mecze piáki noĪnej - bumperball, a miáoĞnicy zwierząt mogli odwiedziü zwierzyniec, gdzie czekaáy na
nich kozy, owieczki i osioáek. Wszyscy
chĊtni mieli takĪe okazjĊ przejechaü
siĊ bryczką.
Po licznych zabawach i atrakcjach
przyszedá czas na „bobrowskie jadáo” - kaĪdy mógá spróbowaü przepysznych
przysmaków.
DzieĔ peáen atrakcji zakoĔczyá siĊ
wieczorną zabawą pod gwiazdami.
Paulina Trzeciak

Z

Ostatnim punktem czwartkowego
spotkania byá pokaz akcji ratowniczej.
Zebrani na ostrzeszowskim Rynku mogli
z bliska przyjrzeü siĊ, jak pracują poszczególne sáuĪby, zobaczyü kolejnoĞü
oraz sposób wykonywanych zadaĔ.

Czynne od 9.00 do 19.00

A

J

D

ĭ

ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 16 czerwca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 19., nagrodĊ
otrzymuje Julia Przybyáek z Grabowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

z grilla i lody. Wieczorem nastąpiáo
losowanie nagród gáównych.
DziĊkujemy uczestnikom festynu
za przybycie, sponsorom za ogromny
wkáad w organizacjĊ oraz wszystkim,

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siĊ do przeprowadzenia Dnia Dziecka w Kraszewicach.
UG Kraszewice

W Olszynie

dla máodzieĪy byá symulator,
w którym moĪna byáo przekonaü siĊ na wáasnej skórze, jak
to jest, gdy samochód dachuje.
OczywiĞcie ciekawe atrakcje
wypáynĊáy równieĪ ze strony
samych dzieci, które przygotowaáy taneczne oraz wokalne
wystĊpy artystyczne.

N

Z myĞlą o najmáodszych mieszkaĔcach Olszyny Rada Soáecka tej wsi z pomocą KGW zorganizowaáa festyn rodzinny. Jak
wskazuje nazwa, równieĪ doroĞli mogli coĞ dla siebie znaleĨü,
jednakĪe najwaĪniejsze byáy dzieci. Gáówną dla nich atrakcjĊ
stanowiáy zabawy i konkursy. Byáo ich siedem, m.in.: rzucanie
do celu, przebiegniĊcie w worku, rzut ringo, przejĞcie wraz
z rodzicami na kilkuosobowych nartach… Ponadto na placu
zabaw w róĪnych miejscach znajdowaáy siĊ obrazki, które trzeba
byáo odnaleĨü i namalowaü. Kto wszystkie zadania wykonaá,
otrzymywaá nagrodĊ. Powodzeniem cieszyá siĊ kącik malowania
twarzy. Z czasem wiĊc na placu zabaw przybywaáo tygrysków
i innych stworków. Z pomocą straĪaków z OSP Ostrzeszów
moĪna byáo „gasiü ogieĔ”. Dzieci z zainteresowaniem oglądaáy
takĪe „zabytkowy” park maszynowy, a w nim trabanta, ¿ata 125

KPP Ostrzeszów

i oczywiĞcie „malucha”. NajwiĊkszym „wziĊciem”
cieszyá siĊ jednak stary traktor. MoĪna teĪ byáo
przejechaü siĊ bryczką. Najmniejsze dzieci miaáy
radoĞü z dmuchanej zjeĪdĪalni.
Warto dodaü, Īe wszystkie atrakcje byáy gratis, za co chwaáa organizatorom i sponsorom.
A poniewaĪ jadáa, picia i sáoĔca nie brakowaáo,
to równieĪ uĞmiechów na twarzach uczestników
festynu zabraknąü nie mogáo, a to przecieĪ byáo
celem caáej imprezy.
K. Juszczak
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RADOSNE BIEGANIE W KRASZEWICACH

W Kraszewicach, o czym niejednokrotnie pialiĞmy,
jest szczególny
klimat do biegania.
Zasáuga to i lokalnej
spoáecznoĞci, i entuzjastów oraz propagatorów takiej formy
wypoczynku i rekreacji, a takĪe ludzi
chĊtnych, aby coĞ
dla ogólnego dobra
robiü. Do takich niewątpliwie zaliczają
siĊ nauczyciele miejscowego gimnazjum
z dyrektorką, panią
Marią Sobieraj, na
czele.
sm

7.06.2017

Najmáodszy uczestnik z mamą

KWIATY DLA MAMY
Która mama nie lubi kwiatów? Niezwykáy prezent dla wszystkich mam
z okazji Dnia Matki - wystawĊ obrazów
przedstawiających kwiaty - przygotowaáy sáuchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku: Danuta Sokoáowska, Krystyna
Szlafke, Maágorzata Staniszewska, Natalia ĝliwiĔska i Stanisáawa Kramarczyk,
w holu na piĊtrze Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów. Prace

W Kraszewicach
juĪ nie pierwszy raz
jesteĞmy Ğwiadkami
prawdziwego festiwalu
biegania - biegają tu
i starsi, i máodsi, i caákiem máodzi. Tym razem
nauczyciele gimnazjum,
Dawid Sobieraj i Mateusz MoĞ, zorganizowali (26 maja) bieg dla
wszystkich, poáączony
z konkursem na najáadniejsze przebranie.

zostaáy wykonane na zajĊciach sekcji
plastycznej UTW, pod czujnym okiem
pani ElĪbiety LubiĔskiej.
PiĊkne obrazy na pewno przyniosą
duĪo radoĞci nie tylko mamom odwiedzającym bibliotekĊ! WystawĊ moĪna
podziwiaü przez miesiąc.
Dorota Owczarczak
Biblioteka Publiczna Ostrzeszów

fot. Mateusz MoĞ

Najstarsza uczestniczka biegu

MieszkaĔcy z ochotą i licznie (160
osób) odpowiedzieli na zaproszenie i… pobiegli.
Trasa byáa niedáuga, dla maluchów odcinek 150-metrowy, dla
pozostaáych - ulicami malowniczych
Kraszewic. Wszystko przygotowane jak naleĪy - sáuĪba medyczna,
stolik organizacyjny, sĊdziowski,
piloci na motocyklach, napoje, sáodycze i dla kaĪdego uczestnika
pamiątkowy dyplom.
A na trasie reprezentanci niemal wszystkich grup wiekowych
i zawodowych - starsza pani, która
dorównywaáa máodszym od siebie, miejscowy ksiądz - mĊĪczyzna
solidnej postury - teĪ doskonale
radzący sobie z dystansem, mamy
i tatusiowie ze swoimi maáymi

pociechami… Najliczniejszą grupĊ
stanowiáa jednak máodzieĪ, kwiat Kraszewic, ale byli teĪ máodzi z innych
miejscowoĞci.
Mimo Īe nie miejsca liczyáy siĊ
w tym biegu, rywalizacja zarówno
wĞród maluchów, jak i starszych byáa
iĞcie sportowa.
NagrodĊ od organizatorów za najáadniejsze przebranie otrzymaáa rodzina
Kozáowskich z Siedlikowa - siostry Nikola, Oliwia i Maja z mamą. Dla porządku
trzeba dodaü, Īe wszystkie kostiumy
byáy bardzo starannie przygotowanie
i áadne.
Najstarszą uczestniczką biegu byáa
pani Janina Musiaáowicz i to ona otrzymaáa upominek od „Czasu Ostrzeszowskiego”, a najmáodszy „biegacz” - maáy
Alex, dostaá w prezencie naszego misia.

DZIEē PIĉKNEJ MATKI I CÓRKI
Mama - symbol miáoĞci, troski, wyrozumiaáoĞci, cierpliwoĞci. Ale o tym, Īe matka
jest równieĪ kobietą, pamiĊtali organizatorzy
niezwykáej imprezy, która odbyáa siĊ 26 maja
w ostrzeszowskim „Dworku”.
Na towarzyskie, a zarazem promocyjne spotkanie przybyáo okoáo stu paĔ z Ostrzeszowa
i okolicy. Reprezentacyjna sala restauracji przybraáa odĞwiĊtny wygląd: biaáe meble i obrusy,
elegancki wystrój i gustowne wiązanki kwiatów
(dzieáo pani Katarzyny WitoĔ, wáaĞcicielki kwiaciarni Cztery Pory Roku), nowoczesne nakrycia.
W takim otoczeniu wyjątkowo smakowaáa kawa,
herbata, orzeĨwiające soki i znakomite przystawki
letniego menu. Stonowana muzyka i przyciemnione Ğwiatáa dopeániaáy nastroju. Miejsca dla
goĞci oznaczono rĊcznie wykonanymi (przez

AnetĊ Czarnecką) wizytówkami. Obok torebki
z upominkami, a wĞród nich reklama gáównych
organizatorów imprezy - Gabinetu Kosmetycznego PP SPA (www.pp-spa.blogspot.com) i Studia
WizaĪu M.ake-up Ch.arm w Ostrzeszowie (www.
make-up-charm.blogspot.com).
W ramach wspóápracy, lokalny akcent imprezie nadawaáa promowana marka Biaáy JeleĔ
i POLLENNA Ostrzeszów, Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie oraz ¿rmy „Sango Trade”,
produkującej unikalne akcesoria tekstylne dla
niemowląt i maáych dzieci. Lokalny Candy Bar stanowisko ze sáodczami dla dzieci - przyciągaá
wielu zainteresowanych.
Na estradzie goĞci przywitaáy Paulina Adamska i Marta ChowaĔska, dedykując im dwie
piosenki: „Mamo, piszĊ do Ciebie” i „Biegnij”

w wykonaniu gimnazjalistki Julii Wawrzyniak,
akompaniującej sobie na gitarze.
Wzruszające wykonanie byáo preludium do
gáównej czĊĞci programu - pokazu profesjonalnego
makijaĪu na twarzach matki i córki, Danuty i Oliwii
Palat z miejscowoĞci GodziĊtowy. Kolejne etapy
makijaĪu, prezentowane przez wizaĪystkĊ MartĊ
ChowaĔską, poprzedzone zostaáy komentarzem
dotyczącym uĪytych kosmetyków. Zwróciáa ona
równieĪ uwagĊ na szczegóáy istotne podczas
dobierania makijaĪu do wieku i omówiáa techniki
pozwalające w sposób profesjonalny wykonaü
codzienny make-up. WizaĪ zostaá utrzymany
w trendach wiosenno-letnich, a twarze mamy
i córki, oglądane z bliska, moĪna byáo okreĞliü
jako „malowane-nieumalowane”. Potwierdziáy
to obie modelki: „Czujemy siĊ piĊkne w sposób
naturalny (...), Marta to autentyczny talent (...)
maluje rewelacyjnie (...)”, a zapytane o to, jak
tra¿áy do metamorfozy, odrzekáy krótko: „Facebook,
casting, wygrana konkursu”.
Po zakoĔczonym pokazie goĞcie mogli
skorzystaü z konsultacji makijaĪowych u Marty
ChowaĔskiej, Emilii Obsadnej i Zo¿i Galemby - niezaleĪnych konsultantek kosmetycznych Mary Kay,

a takĪe skorzystaü z konsultacji pielĊgnacyjnych
PP SPA. Reprezentujące ¿rmĊ Monika Kimla kosmetolog, Agnieszka Wawrzyniak - masaĪystka i pedicurzystka - oraz Zuzanna
Kantecka - stylistka paznokci - omawiaáy
przedpremierowo letnie nowoĞci PP SPA.
Równie efektowne byáo zakoĔczenie kosmetycznej imprezy - loteria, czyli
losowanie nagród wĞród uczestniczek.
Nagrody od SANGO Trade, Kwiaciarni
Cztery Pory Roku, Biaáy JeleĔ ucieszyáy
obdarowanych. Nagroda gáówna - zabiegi
w PP SPA dla mamy i córki oraz warsztaty
wizaĪu i sesja zdjĊciowa M.ake-up Ch.arm
tra¿áa do Anety i Sandry Zwiernik, które juĪ
wkrótce przejdą kobiecą metamorfozĊ.
Ewa Morozowicz

7.06.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
BRĄZOWY LAUR DLA
SANDRY LUTY Z ZS NR 2

Od wielu lat máodzi aktorzy z ZS
nr 2 im. PrzyjaĨni Polsko-Norweskiej
odnoszą sukcesy w licznych konkursach na poziomie regionu i kraju. W tym
roku szkolnym, oprócz premiery spektaklu grupy teatralnej „Na Wynos”, szkolni
artyĞci przygotowali takĪe indywidualne
prezentacje. 22 maja w Regionalnym
Konkursie Monodramów w Kaliszu wy-

stąpiáy Anna Matysik i Sandra Luty. Obie
przygotowaáy monodramy, prezentując
je publicznoĞci i jurorom (teatrologom
i aktorom). Uznanie i brązowy laur
zdobyáa Sandra Luty spektaklem „Na
dobicie”, którego autorem i reĪyserem
jest p. Witold Pelka - polonista ZS nr 2.
Gratulujemy i Īyczymy kolejnych sukcesów.

PODWÓJNY SUKCES
MARLENY PRZYBYà Z ZS NR 1
Marlena Przybyá z Zespoáu
Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie zajĊáa III miejsce w Polsce indywidualnie i I miejsce druĪynowo,
reprezentując wraz z kolegą
z Pleszewa okrĊg kaliski, w ¿nale XVII edycji konkursu „Bezpiecznie od startu”.
Konkurs odbyá siĊ 31 maja
w Warszawie. Udziaá w nim biorą
uczniowie z zakáadów rzemieĞlniczych, a organizatorem jest
Związek Rzemiosáa Polskiego
i PaĔstwowa Inspekcja Pracy.
Marlena po raz drugi uczestniczyáa w ¿nale ogólnopolskim.
W 2015 roku zajĊáa miejsce
siódme. Uczennica reprezentowaáa Zespóá Szkóá nr 1, Cech
Rzemiosá w Ostrzeszowie i IzbĊ
RzemieĞlniczą w Kaliszu. Do
konkursu przygotowaá ją p. Dariusz Grzesik.
Gratulujemy sukcesu.

I miejsce redakcji gazety „Czarno na Biaáym”
z I LO w konkursie „Meteor Moraski”!

22 maja przedstawiciele redakcji szkolnej gazety „Czarno
na Biaáym” odebrali piĊkną statuetkĊ i nagrody za zajĊcie
I miejsca w konkursie na najbardziej profesjonalną gazetĊ
szkóá ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego „Meteor Moraski” 2017. Zostaá on zorganizowany przez
Wydziaá Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. NagrodĊ wrĊczyá prof.
Ryszard Kowalczyk - kierownik Zakáadu Dziennikarstwa, oraz
dr Marcin Piechocki.
Po uroczystoĞci redaktorzy wziĊli udziaá w warsztatach radiowych, które poprowadziá Radosáaw MĊczykalski z radia „Meteor”.
(s)

RATOWNICY Z SIEDLIKOWA
20 maja w Bydgoszczy odbyá
siĊ finaá XI Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy Īycie”, w którym
wziĊáa udziaá reprezentacja Szkoáy
Podstawowej w Siedlikowie (z 200
zgáoszonych, wyáoniono 30 trzyosobowych druĪyn z caáej Polski).
Uczestników oceniali studenci z kliniki
medycyny ratunkowej, straĪ miejska,
pracownicy wydziaáu zarządzania kryzysowego i pogotowia ratunkowego.
Konkurs skáadaá siĊ z czĊĞci teoretycznej i praktycznej. SzkoáĊ z Siedlikowa reprezentowaáa druĪyna w skáadzie:
Aleksandra Danielska, Weronika Fioáka
oraz Oliwia Kozáowska. Siedlikowscy

Nikodem HadryĞ
laureatem
konkursu ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogáosiáa konkurs
plastyczny pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty, prace
moĪna byáo skáadaü do 19 maja br.
WpáynĊáo ponad tysiąc prac z caáego
województwa.
25 maja Kapituáa Konkursu Plastycznego „MOJE GOSPODARSTWO
ROLNE” wyáoniáa laureatów. WĞród
nagrodzonych zalazá siĊ uczeĔ Szkoáy

Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej
- Nikodem HadryĞ. Nikodem zdobyá 3.
miejsce w kategorii klas I-III. 31 maja
w siedzibie Oddziaáu Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Poznaniu nastąpiáo wrĊczenie nagród laureatom konkursu.
Nikodem wraz z mamą - p. Anitą HadryĞ
- i nauczycielką - p. Ewą Borkowską uczestniczyá w tej uroczystoĞci.
Gratulujemy!

PODSUMOWANIE KONKURSU
„PALIû, NIE PALIû - OTO JEST PYTANIE?”
Konkurs pt. „Paliü, nie paliü - oto jest pytanie”, skierowany byá do uczniów
klas V szkóá podstawowych. Zadaniem uczestników byáo przygotowanie
rebusu z hasáem promującym niepalenie.
Celem konkursu byáo poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych
skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania
e-papierosów oraz ksztaátowanie postaw asertywnych wobec osób palących.

uczniowie juĪ po
raz piąty brali udziaá
w tymĪe wydarzeniu. Wszystko to
dziĊki pani Barbarze Szmaj-Száapik,
która od wielu lat
prowadzi w szkole
zajĊcia z udzielania
pierwszej pomocy,

a tym samym popularyzuje wiedzĊ
z tego zakresu oraz doskonali praktyczne umiejĊtnoĞci najmáodszych.
W zajĊciach bierze udziaá takĪe wykwali¿kowany ratownik medyczny - pan
Tadeusz Száapik. To jego wieloletnie doĞwiadczenie oraz bogaty zasób wiedzy
wpáywają na wysokie wyniki osiągane
przez naszych uczniów.
Dominika Kuta

Na etapie powiatowym konkursu laureatami zostali:
I miejsce - Aleksandra Wojtaszek, SP w Szklarce Przygodzickiej,
II miejsce - Alicja Goádyn, SP w Grabowie,
III miejsce - Oliwia Rudnik, SP w Kobylej Górze.
WyróĪniono prace Amelii Betki (SP w Parzynowie) i Kacpra DomaĔskiego
(SP w Rojowie).
PracĊ Aleksandry Wojtaszek wysáano do Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu na etap wojewódzki konkursu.
Nagrody dla laureatów ufundowaá UMiG w Ostrzeszowie.
PaĔstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrzeszowie
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Czâowiek, który ni
nie czyta ksiĆīek, nie ma īadnej przewagi nad tym, który
nie potraÀ czytaý. Mark Twain

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
KaĪdy jest kowalem swego losu, wiĊc
nie obwiniaj innych za to, co siĊ staáo
i nie wyolbrzymiaj skutków. Wszystko da siĊ zaáagodziü. Takie drĊczenie
siebie tylko pogarsza sprawĊ. Odetchnij gáĊbiej, i do przodu. A poza tym
w perspektywie upragniony wyjazd,
wiĊc nareszcie odpoczniesz. MiáoĞü - wymaga odpowiedzialnoĞci. Finanse - lekki doáek, ale na wakacje starczy.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Nawaá pracy nie powinien przesáaniaü
Ci rzeczy najwaĪniejszych. Zmobilizuj
siĊ i zrób wreszcie to, o czym od dawna
myĞlisz. I gáowa do góry, nie przejmuj
siĊ drobiazgami. poukáadaj sprawy,
które zalegają Ci na duszy. MiáoĞü - „w tym najwiĊkszy jest ambaras, Īeby
dwoje chciaáo naraz”. Finanse - norma
lekko przekroczona.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Masz wiele doskonaáych pomysáów, ale
są wĞród nich i szalone, które raczej nie
mają szans na powodzenie. PowinieneĞ oddzieliü ziarno od plew i zająü siĊ
konkretyzowaniem dobrych projektów.
Zacznij od uporządkowania ksiĊgozbioru, moĪe niektóre ksiąĪki, Tobie juĪ
niepotrzebne, przydadzą siĊ innym?
MiáoĞü - coĞ siĊ popsuáo? Finanse - rozrzutnoĞü nie zawsze jest potrzebna.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
SkoĔczyáo siĊ lepiej, niĪ przypuszczaáeĞ, wiĊc sam widzisz, Īe martwienie siĊ
na zapas nie ma Īadnego sensu. ZapamiĊtaj to doĞwiadczenie i w przyszáoĞci
unikaj podobnych sytuacji. NajwyĪsza
pora zaplanowaü urlop. MoĪe warto by

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

zaáatwiáeĞ kilka spraw, które nie dawaáy
Ci spokoju. I tak trzymaü. Sam widzisz,
Īe konsekwencja w dziaáaniu daje dobre
rezultaty. Przypominam, Īe obiecaáeĞ
sobie zerwanie z wszelkimi naáogami.
Silna wola to przecieĪ Twoja domena.
MiáoĞü - nie naduĪywaj zaufania. Finanse - chyba trochĊ lepiej.

pojechaü caáa paczką? MiáoĞü - ach,
jak przyjemnie! Finanse - wydawaj
ostroĪniej.

STRZELEC

LEW

No, i masz babo placek. Z jednym siĊ
uporaáeĞ, a juĪ drugie absorbuje Twoją
myĞl. Ale dasz radĊ. Masz spory zapas
pozytywnej energii i ostatnio myĞlisz
optymistyczniej. W tym tkwi wielka siáa.
UwaĪaj na nieco zazdrosnych kolegów,
coĞ im ostatnio Ĩle z oczu patrzy. MiáoĞü- takie tam miáosne Ğwiergotanie. Finanse - to ostatnio teĪ powód do zazdroĞci.

23 lipca - 23 sierpnia
Wiele siĊ zmieniáo, ale Ty ciągle nie
potra¿sz wyciągnąü wáaĞciwych wniosków. Spokojnie i powaĪnie zastanów
siĊ nad swoim postĊpowaniem. Takie
szaleĔstwo i balansowanie na linie,
moĪe siĊ Ĩle skoĔczyü. Staraj siĊ teĪ
nadrobiü zalegáoĞci, a potem ciesz
siĊ urlopem. MiáoĞü - nie zawsze ma
anielskie oblicze. Finanse - wydatki
na uĪywki?

PANNA

22 listopada - 21 grudnia

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Ach, to zdrówko - jak nie brzuszek,
to gáówka, jak nie ząbek, to nóĪki.
A tak powaĪnie, to najwyĪszy czas,
byĞ skonsultowaá siĊ z dobrym lekarzem. Ze zdrowiem nie ma Īartów.
I nie przekáadaj tego na póĨniej. Takie
ignorowanie dolegliwoĞci i szukanie
rozwiązaĔ w Internecie jest doĞü sáabe.
MiáoĞü - sáodkie oczka, czuáe sáówka...
Finanse - bez rewelacji.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Niedáugo lato i wakacje, wiĊc zastanów
siĊ, jak spoĪytkowaü wolny czas. Posáuchaj teĪ rad tych, którzy dobrze Ci Īyczą.
NajwaĪniejsze, byĞ choü na jakiĞ czas
oderwaá siĊ od ekranu komputera i tele-

wizora - to jest Ci naprawdĊ potrzebne.
powoli zapominasz, jak wygląda las
i áąka. MiáoĞü - szykuje siĊ wakacyjny
Àircik. Finanse - nie wydaj wszystkiego.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Masz wiele do powiedzenia, tylko czasami siĊ niepotrzebnie blokujesz. Wyrzuü
z siebie to, co leĪy Ci na sercu, a na
pewno odczujesz ulgĊ. I zmierz siĊ ze
swoim najwiĊkszym wrogiem - pora
pokazaü, Īe jesteĞ silny duchem. Pozwól
sobie teĪ na odrobinĊ lenistwa - wygodny fotel lub hamak, dobra ksiąĪka, jakiĞ
maáy drink… MiáoĞü - ogieĔ na razie
tylko siĊ tli. Finanse - czyĪbyĞ miaá wĊĪa
w kieszeni?
Wielu spotkaĕ z dobrĆ ksiĆīkĆ

īyczy
Wasza wróīka

NA NIEPRZETARTYM SZLAKU W PRZEDBOROWIE

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Twoją sumiennoĞü zauwaĪa juĪ caáe
Twoje otocznie, zarówno w domu, jak
i w pracy, i wszyscy to doceniają. Czasami jednak moĪna sobie coĞ odpuĞciü
bez konsekwencji. Masz wypracowaną
pozycjĊ i powinieneĞ czuü siĊ usatysfakcjonowana. UwaĪaj, by Twój zapaá
do pracy nie przerodziá siĊ pracoholizm.
MiáoĞü - juĪ gorąco. Finanse - zrób bilans zysków i strat.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Oj, zebraáo Ci siĊ na wylewanie Īalów.
A moĪe przyczyna tkwi w Tobie? Dobrze siĊ nad tym zastanów i przestaĔ
wreszcie zatruwaü otoczenie swoim
biadoleniem. PrzecieĪ ostatnio wiele
rzeczy zrozumiaáaĞ i trzeĨwo oceniáaĞ,
a to swego rodzaju oczyszczenie. MiáoĞü - szkoda gadaü. Finanse - dawno
nie kupiáeĞ nic „dla intelektu”, moĪe
jakaĞ nowa ksiąĪka?

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

Hej, przyjaciele, przyjaciele, zostaĔcie ze mną… - niosáa
siĊ wĞród przedborowskich pól i lasów harcerska piosenka.
To wáaĞnie tutaj od 30 maja do 1 czerwca odbywaá siĊ 39.
ZLOT DRUĩYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU, na który
zjechali harcerze z poáudniowej Wielkopolski. Gospodarzem

Zrobiáo siĊ milej, bo i pogoda sprzyjająca dobremu nastrojowi. Poza tym

ORTODONCJA
lek. stom.
Magdalena Stasierska

Specjalista ortodonta
aparaty stałe
i ruchome
przyjęcia: środa 15.00 – 20.00
piątek 15.00 – 20.00

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030
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Ostrzeszów, ul. Leśna 45
tel. 62 732-79-50 lub 601 985 111

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

tegorocznego zlotu byáa ostrzeszowska druĪyna „Albatrosy”,
dziaáająca przy Specjalnym OĞrodku Szkolno-Wychowawczym, w ramach Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej. Dowódcą tej druĪyny od lat jest druhna przewodnik Maágorzata
Wichnowska. W tegorocznym spotkaniu wziĊáo udziaá 11
druĪyn - dwie z Kalisza i po jednej z Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Jarocina, Pleszewa, KĊpna, BorzĊciczek,
Konarzewa, Cerekwicy i Ostrzeszowa.
Oprócz braci harcerskiej do ogniska zasiadáo wielu
zacnych goĞci: przedstawiciele wáadz
powiatu i miasta, dyrektorzy placówek
biorących udziaá w zlocie, instruktorzy.
GoĞümi specjalnymi byli: druhna Janka

Skiba, dh harcmistrz Piotr SoboĔ i komendant hufca ZHP- dh Mariusz Ciechanowski.
A przy ognisku, jak to zwykle bywa - rozbrzmiewaáy
piosenki. ĝpiewano o zielonej lipce, o szarej lilijce, o jagódkach... Nie mogáo teĪ zabraknąü tych najbardziej kojarzonych
z harcerstwem, jak np. „Czerwona róĪa,
biaáy kwiat”. Do Ğpiewów i taĔca wáączyáy
siĊ równieĪ siostry nazaretanki - byáo naprawdĊ wesoáo.
W trakcie zlotu odbyáo siĊ uroczyste
Ğlubowanie grupy harcerzy: „Peániü sáuĪbĊ
Bogu i Polsce, nieĞü pomoc bliĨnim i byü
posáusznym prawu harcerskiemu”.
DzieĔ wczeĞniej odbyá siĊ festiwal harcerskiej piosenki, a takĪe gry terenowe
z udziaáem druĪyn uczestniczących w zlocie.
Wszystkie teĪ zostaáy wyróĪnione dyplomami. WrĊczali je uroczyĞcie - komendant
zlotu, druhna Maágorzata Wichnowska, i dh
Mariusz Ciechanowski. ZwyciĊstwo odniosáa
DH z Pleszewa. TuĪ za nią wspólnie druĪyny
z BorzĊciczek i Krotoszyna, zaĞ trzecia byáa
31. DH z Kalisza. Inni poza podium, ale tu liczyáa siĊ dobra zabawa. Ale prócz radosnego
spĊdzenia czasu zloty druĪyn Nieprzetartego
Szlaku mają na celu doskonalenie harcerskich umiejĊtnoĞci, ksztaátowanie postaw spoáecznych, jak
równieĪ wspieranie osób niepeánosprawnych ¿zycznie i intelektualnie w integracji ze Ğrodowiskiem. W realizacji tych
zadaĔ sprawnoĞciowo-wychowawczych pomagali straĪacy
z jednostki PSP w Ostrzeszowie i OSP z Mikstatu, a takĪe
reprezentująca policjĊ asp. Magdalena Handziuk.
- Nieáatwo byáoby zorganizowaü taki zlot, gdyby nie
ĪyczliwoĞü i wsparcie wielu osób i ¿rm - mówi druhna Maágorzata. - Za to gorące serce wszystkim piĊknie dziĊkujĊ.
Kiedy juĪ ogniskowy páomieĔ zacząá dogasaü, harcerska
braü stanĊáa do braterskiego krĊgu. A pieĞĔ o páonącym
ognisku uniosáa siĊ nad przedborowskie lasy.
K. Juszczak
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

Smurfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski

Piraci z Karaibów: Zemsta
Salazara

XXVI OTWARTE
MISTRZOSTWA
OSTRZESZOWA
W BRYDĩU
SPORTOWYM
VIII MEMORIAà
MARKA WIĉCKA
Grand Prix Wielkopolski,
Ogólnopolski
Turniej Par**

10.06.2017 r. (sobota)
Miejsce rozgrywek: hala sportowa
Gimnazjum nr 2, Ostrzeszów,
ul. Piastowska 3

Australia, USA, Fantasy, Przygodowy,
129 minut.
Piątek - 9 VI, godz. 17:30 (3D-Dubbing),
19:45 (napisy)
Sobota - 10 VI, godz. 17:30 (3D-Dubbing), 19:45 (napisy)
Niedziela - 11 VI, godz. 19:00 (3D-Dubbing)
Wtorek - 13 VI, godz. 17:30 (3D-Dubbing), 19:45 (napisy)
ĝroda - 14 VI, godz. 17:30 (3D-Dubbing), 19:45 (napisy)

USA, animacja, familijny, fantasy,
90 minut.
Wtorek - 6 VI, godz.16:00, 17:45 (3D)
ĝroda - 7 VI, godz.16:00-3D, 17:45
Czwartek - 8 VI, godz.16:00, 17:45 (3D)
Piątek - 9 VI, godz.15:45
Sobota - 10 VI, godz.15:45
Niedziela - 11 VI, godz.17:00
Wtorek - 13 VI, godz.15:45
ĝroda - 14 VI, godz.15:45

Gwiazdy
Polska, biogra¿czny, sportowy, 106 minut.
Wtorek - 6 VI, godz.19:30
ĝroda - 7 VI, godz.19:30
Czwartek - 8 VI, godz. godz.19:30
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

Msze u stóp krzyĪa
Od maja do koĔca wrzeĞnia w kaĪdą niedzielĊ, o godz. 15.00 pod krzyĪem,
stojącym na najwyĪszym szczycie Wielkopolski w Kobylej Górze, odprawiane
są msze Ğw. Sprawuje je opiekun OĞrodka DuchowoĞci „Samotnia” - ks.
Marcin WiĞniewski. Msze rozpoczynają siĊ Koronką do Miáosierdzia BoĪego.

Zapisy: 9.00 - 9.45, I sesja - początek o godz. 10.00, II sesja - początek o godz. 14.00.
Wpisowe:
czáonkowie PZBS - 30 zá/osoba,
niezrzeszeni - 40 zá/osoba,
ulgi dla kobiet, seniorów, máodzieĪy szkolnej.
Informacje i zapisy:
Jerzy Ofierski, t. 601 506 302
i Remigiusz KaĨmierczak, t. 505
448 343
**Turniej zaliczany jest do
klasy¿kacji GRAND PRIX
WIELKOPOLSKI.
Cztery minisesje grane na
zapis maksymalny, zgodnie
z przepisami PZBS.

ZAPROSZENIE
NA RANDKĉ
MAàĩEēSKĄ

ZAPROSZENIE

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie
i Starostwo Powiatowe Ostrzeszowie
organizują

VIII Powiatową SpartakiadĊ Osób
Niepeánosprawnych i osób starszych +50
9 czerwca 2017 (piątek) o godz. 09:30
na stadionie sportowym OSiR ZEC w Ostrzeszowie
Konkurencje lekkoatletyczne, rekreacyjne i integracyjny mecz piáki noĪnej
Kontakt w sprawie zawodów – Edmund Tetlak, tel. 506 495 416,
Jacek Pomykaáa, tel. 62 732 00 75
Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY

Szanowni PaĔstwo, Drodzy MaáĪonkowie!
Zapraszamy na kolejną, a dla niektórych moĪe
pierwszą RANDKĉ MAàĩEēSKĄ, która odbĊdzie w SOBOTĉ, 10 czerwca br., od godz.
18:00 do 21:00, w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.
W PROGRAMIE:
- „MiáoĞü nie szuka swego” - wprowadzenie
do dialogu maáĪeĔskiego - Lidia i Eugeniusz
Mortowie
- Dialog maáĪeĔski przy kawie i cieĞcie ADORACJA NAJĝWIĉTSZEGO SAKRAMENTU w intencji uzdrowienia relacji w maáĪeĔstwie!
RandkĊ organizują siostry nazaretanki
w ramach NazaretaĔskiego Centrum Rodziny
(www.nazaretrodzinie.pl)
Zgáoszenia i informacje pod nr. tel.: 696 44
57 89 (s. Klara) lub drogą e-mail na adres:
klarazygo@gmail.com
ZachĊcamy gorąco: ZATROSZCZCIE SIĉ
O SWOJĄ MAàĩEēSKĄ WIĉħ!
WiĊcej informacji na stronie:
www.nazaretrodzinie.pl
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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DziewczĊta z ZS nr 1 Mistrzyniami
Wielkopolski SZS w Biegach Przeáajowych

POBIEGLI DLA KUBY

Kolejny doskonaáy wystĊp odnotowaáy
biegaczki ZS nr 1 w Ostrzeszowie. Tym razem
podopieczne Anny JĊdrzejewskiej i Dawida Sobieraja wywalczyáy tytuá DruĪynowych MistrzyĔ
Wielkopolski SZS w Biegach Przeáajowych.
Zawody odbyáy siĊ w ĩerkowie na bardzo trudnej
trasie biegowej, która ob¿towaáa w wiele podbiegów.
ZwyciĊstwo cieszy tym bardziej, Īe klasy¿kacja druĪynowa prowadzona byáa pierwszy raz
w historii tych zawodów i ten nowy tytuá przypadá
naszym zawodniczkom.
Indywidualnie na podium, na 3. miejscu, uplasowaáa siĊ Martyna LubojaĔska, która rocznikowo byáa

najmáodsza w stawce biegaczek. Martyna musiaáa
pokonaü zawodniczki aĪ o 3 lata starsze od niej.
WĞród cháopców najlepiej zaprezentowaá siĊ
Kamil Orzeszyna, który wywalczyá 4. pozycjĊ w biegu
na dystansie 3000m.
Skáad mistrzowskiej
druĪyny: Martyna LubojaĔska, Marcelina Sztuder,
Julia Brylak, Nikola Furmaniak, Martyna Wróbel, Daria
Pamela Ramirez-Paszek.
Gratulujemy!
(s)

W sobotĊ, 20 maja, przy Gimnazjum w Doruchowie odbyá siĊ II Bieg Oráów, tym razem dla
Kuby Skrobacza. KubuĞ jest 9-letnim cháopcem,
cierpiącym na wodogáowie i przepuklinĊ rdzeniowo-oponową.
W biegu wystartowaáo 71 uczestników
w dwóch dystansach - na 2 i 4km. TrasĊ 2-kilometrową pierwsi ukoĔczyli: Kacper Karwik,
Adrian Kosik, Paweá Kulig, natomiast trasĊ 4-kilometrową: Maciej Marczak, Waldemar Sitek
oraz Przemysáaw Zawadzki.
Wspólnymi siáami zebraliĞmy 1760 zá, które
w caáoĞci zostaáy przekazane rodzicom Kuby.

Organizatorzy biegu pragną z caáego serca
podziĊkowaü dyrekcji gimnazjum, nauczycielom
oraz sponsorom, którymi byli: OSP Doruchów,
Lisanet, SBL w KĊpnie oddziaá Doruchów,
p. Ewelina Elsner, sklep p. Krystyny Anioá,
sklep p. I. M. Blewąska, Dino, Agropol Polak
Doruchów, PROFI Grabów n. Prosną, Jakar Jarosáaw Tuz, p. Teresa OkoĔ, oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili siĊ do organizacji sobotniego wydarzenia.
Organizatorzy

Bieg
na ĝlĊĪĊ

Udane starty doruchowskich lekkoatletów

Jak co roku w ostatnich dniach maja odbyá siĊ ok. 5km bieg na ĝlĊĪĊ (718 m
n.p.m.). Grupa biegaczy z Kobylej Góry musiaáa tam wystartowaü, gdyĪ byá to
mocny trening przed wyprawą na lodowiec Monte Rosa w Szwajcarii.
Na zdjĊciu, od lewej: Klaudia Olszowska - 00:47:28, m-ce 303.; àukasz
Matysiak 00:37:37, m-ce71.;
Rafaá Gumulak - 00:41:58 m-ce 175.; Szymon Bochm - 00:45:32 m-ce 252.;
Sáawomir Zawadzki - 00:47:00, m-ce 288.
àukasz Matysiak

Lekkoatleci z Gimnazjum Oráa Biaáego w Doruchowie odnotowali bardzo
udany start w ¿nale wojewódzkim Szkolnej Ligii LA. Zawody odbyáy siĊ 30 maja
w Ostrowie. W klasy¿kacji druĪynowej
cháopcy zajĊli III miejsce, dziewczĊta IV.
Indywidualnie swoje konkurencje
wygrali: Patryk Balcerek - rzut dyskiem,
Aurelia Tomaszewska - rzut oszczepem,
Piotr Tomalak - bieg na 300m, Natalia
Nowak - rzut dyskiem.
Drugie miejsca zajĊli: Karolina
PokusiĔka - rzut oszczepem, Szymon
Maciejewski - skok wzwyĪ, Jagoda Jarzyna - bieg na 100m.
Na trzecim miejscu uplasowali siĊ:
Bartáomiej Fras - pchniĊcie kulą, Wiktor
ĝwitoĔ - skok wzwyĪ, sztafeta 4x100
cháopców.

Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie ziemnym
13 maja w Solcu
Wlkp., w ramach XIX
Letniej Wielkopolskiej
Spartakiady o Puchar
Marszaáka Województwa
Wielkopolskiego, odbyáy
siĊ Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Tenisie
Ziemnym (gry deblowe).
Jarosáaw KrzywaĨnia
i Adam Kasperkiewicz,
którzy reprezentowali
nasz powiat, w klasy¿kacji koĔcowej zajĊli 3.
miejsce.
E. Tetlak
Przew. PZLZS
w Ostrzeszowie

31 maja reprezentacja Gimnazjum
wystąpiáa równie dobrze w Mistrzostwach Powiatu w LA.
Na najwyĪszym stopniu podium
stanĊli: Jagoda Jarzyna - bieg na
100m, Natalia Nowak i Kamil Kos - rzut oszczepem, Wiktor ĝwitoĔ - skok
wzwyĪ, sztafeta 4x100 dziewcząt, sztafeta szwedzka cháopców, Piotr Tomalak - 300m, Damian Woszczyk - skok w dal.
Drugie miejsca wywalczyli - Bartáomiej Kawka - 100m, Karolina PokusiĔska
- rzut oszczepem, Patryk Balcerek - rzut oszczepem, Bartáomiej ûwikáa -

- 300m, sztafeta 4x100m cháopców, W.
ĝwitoĔ - skok w dal,
Trzecie miejsca zajĊli: Bartáomiej
Fras - pchniĊcie kulą. Szymon Maciejewski - skok wzwyĪ, Aurelia Tomaszewska - rzut oszczepem. Pozostali
reprezentanci szkoáy równieĪ walczyli
bardzo ambitnie.
Gratulujemy sportowcom, bĊdą oni
reprezentowaü powiat ostrzeszowski na
zawodach wojewódzkich w Poznaniu
- 7 czerwca.
Zawodnicy byli przygotowywani
przez trenerów; Stefana Hebisza, AureliĊ HojĊ i KorneliĊ Nieáacną.

PODWÓJNE ZAWODY
W PLESZEWIE
27 maja w Pleszewie odbyáy siĊ
V mistrzostwa Masters w Karate WKF
oraz Central Poland Open Grand Prix
Wielkopolski w Karate WKF. OczywiĞcie nie mogáo zabraknąü zawodników
z „Hitotsu” Ostrzeszów.
W Mistrzostwach Polski wystartowali mastersi z 16 klubów Polski. Nasz
klub reprezentowali: Ryszard Daszczyk,
Krzysztof KĊpski, Zdzisáaw Mituáa, Robert Szadkowski, Artur ZarĊba i Jan
ZieliĔski. Wywalczyli dwa medale:
• záoto - Zdzisáaw Mituáa w kumite
46-50 lat,
• brąz - Jan ZieliĔski w kata +56 lat.
Pozostaáym zawodnikom niestety
zabrakáo odrobiny szczĊĞcia.
W Grand Prix Wielkopolski wystartowaáo ponad 400 zawodników z 56
klubów z 10 paĔstw.

Nasi máodzi wojownicy wywalczyli
4 medale:
• Adrian Mituáa - záoto w kumite U18,
• Adrian Mituáa - srebro w kumite
U18 open,
• Tamara KĊpska - srebro w kumite U12,
• Krystian Mituáa - brąz w kumite U21.
W niedzielĊ, 28 maja, máodzi adepci
karate z naszego klubu wziĊli udziaá
w przedszkolnym festynie u Misia
Uszatka, za swój wystĊp otrzymali
gromkie brawa.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

7.06.2017

ĝLĄSKIE SZLAGIERY - NIE TYLKO DLA MAM
go jĊzyka. Ale pomiĊdzy
tymi wesoáymi, rytmicznymi utworami pojawiáa siĊ

ĝląskie szlagiery
agiery mają
siĊ dobrze, a ostrzeszowska publicznoĞü
licznoĞü
od dawna jest
est im
wierna. Przykáadem
adem
jest koncert, który
odbyá siĊ w nieiedzielny wieczór,
ór,
28 maja.
MinĊáo juĪ parĊ
dni, a wciąĪ jeszeszcze grają mi w sercu te piĊkne „Ğląskie”
Ğląskie”
melodie. Melodie,
die, które, podobnie jak
ak caáy
koncert, dedykowane
kowane
byáy najukochaĔszym
aĔszym
matkom, bo to z okazji ich ĞwiĊta, choü nie
tylko, rozbrzmiewaáa
zmiewaáa
w tutejszym kinoteatrze
inoteatrze
muzyka.
Pierwsze piosenki,
wáaĞnie dla wszystkich
obecnych na
a widowni
mam, zaĞpiewaáa
waáa BoĪena Mielnik. Zaraz
raz teĪ przyszáa jej w sukurs
rs popularna
na ĝląsku aktorka
orka - Ewa
KopczyĔska - z utworem

dzieĔ”. JuĪ nie
„Ten niezwykáy
niezwy
tylko dla ma
matek, bo na specjalne Īyczenie jednego z panów,
w jej wykonaniu
wykon
usáyszeliĞmy
piosenkĊ „Ciernista róĪa” - ciernis
ciernista róĪa symbol miáoĞci, n
niesie wspomnienia
naszej máodoĞci… I tak
nasze
teĪ ssiĊ staáo, bo wspomnieĔ rzeczywiĞcie
mnie
nam w koncercie nie
zabrakáo - rozbrzmiaáy
zabra
hity z repertuaru
r
K. GiĪowskiej
Īowskie - „PrzeĪyáam
z tobą ttyle lat” lub „Maáy
domek” BoĪeny Mielnik.
Krótko mówiąc: „WspomnieĔ cczar”, o czym chwilĊ
póĨniej Ğpiewaáa Sylwia
Drzewiecka. Wiele pioDrzew
senek tĊsknie spoglądaáo
w prze
przeszáoĞü, ale utwór
„Lato, lato”, Ğpiewany
„Lato
przez EwĊ KopczyĔską, na pewno wybiegaá w przyszáoĞü, bo
przecieĪ lato dopiero
prze
nadchodzi, a razem
nad
z latem…
la
miáoĞü! „Dla
ciebie serce mocno
cie
bije” - to dobry przebój na taką okazjĊ, a Īe moĪe
siĊ podobaü, poĞwiadczają bisy
dla Ewy. Na scenie pojawiáa siĊ
takĪe Kasia Piowczyk, Ğpiewając piĊü melodyjnych piosenek,
oczywiĞcie o miáoĞci. Dla mnie
wszakĪe odkryciem koncertu staá
siĊ hit BoĪeny Mielnik - „Przelotny
ptaku”. A jakĪe - teĪ o miáoĞci,
lecz wykonany z duĪym poczuciem humoru.
Wreszcie, na koniec, ĝlązaczki dopuĞciáy do gáosu mĊskiego
rodzynka - Mirka Szoátyska. Na

estradĊ i tak wbiegá w towarzystwie dwóch roztaĔczonych
dziewczyn (jedna z nich to Īona
piosenkarza). „Wszyscy rĊce
w górĊ”, „Kochane serce me”,
„Dej siĊ pocaáowaü”… to najpopularniejsze, Ğpiewane przez Mirka
przeboje. Wreszcie teĪ mogliĞmy
posáuchaü Ğląskiego Ğpiewne-

Przyszłość narodu zależy nie tyle od liczby samochodów, ile od liczby wózków
dziecięcych. J. Frings

niam - pobrzmiewają nie tylko
w mo
moim sercu.
K. Juszczak

bardzo
osobista, reÀeksyjna piosenka,
poĞwiĊcona nieĪyjącej juĪ mamie.
I taki byá
ten szlagierowy koncert
- peáen nostalgii i wzruszeĔ,
a jednoczeĞnie wesoáych,
melodyjnych
p r z e b o j ó w,
które - zapew-

70 lat oddają
czeĞü Maryi

Dopiero co witaliĞmy piĊkny maj, a juĪ pora go Īegnaü. Maj to takĪe miesiąc
maryjny, co zgodnie z wiekową tradycją wciąĪ jeszcze potwierdzają gromadzący
siĊ przy kapliczkach ludzie, Ğpiewający LitaniĊ loretaĔską i pieĞni do Matki BoĪej.
W ostatni dzieĔ maja grupa wiernych modliáa siĊ takĪe przed ¿gurą Niepokalanego
Serca Maryi w Przytocznicy. Okazja szczególna, bowiem 4 czerwca przypada
70. rocznica ponownego ustawienia w tym miejscu tej piĊknej ¿gury, ukrytej na
czas niemieckiej okupacji przez mieszkaĔców wioski. Od 1947 r. rozbrzmiewa
tu „czeĞü Maryi, czeĞü i chwaáa…”
K.J.

80.

Z okazji
urodzin
Kochanej Mamie, Teściowej, Babci i Prababci

Zofii Hoińskiej
dużo radości, sił i doczekania w zdrowiu
kolejnych pięknych jubileuszy
Zosia
a - córec
córeczka
ka paĕstwa
paĕst a Dominiki i K
Konrada Kusiĕskich
K siĕskich z Osieka
Osieka, ur.r 30
30.05.2017r.,
05 201
0 7
7r 2
2930g
córeczka paĕstwa Igi i Dawida Marków ze Szklarki Przygodzickiej, ur. 1.06.2017r., waga 3260g
Nikodem - synek paĕstwa Marty i Pawâa Dziaâaków z Grabowa nad ProsnĆ, ur. 1.06.2017r., waga 3360g

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

życzą
syn Zbyszek z Małgosią i Michałem
wnuk Patryk z Anitą i Lilianną

